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Chelčický domov sv. Linharta slavnostně zahájil provoz
Linhart ● Na Velký pátek 2. dubna 2010, v nečekaně slunném dopoledni, byl
malou slavností za účasti významných hostů a obyvatel Chelčic a okolí zahájen
provoz Chelčického domova sv. Linharta v objektu bývalé fary v Chelčicích. Pan
Jiří Netík symbolicky zapálil v domově svíce, starosta Chelčic Jiří Iral věnoval
semena květin a zeleniny pro budoucí zahradu, pan farář Maturkanič daroval
dřevěný křížek a domovu požehnal. Od dubna jsou tak první část zázemí a tři
pracovnice domova (Markéta Cinádrová, Stanislava Lenkerová a Hana Machová)
připravené společně s lidmi s postižením vyrábět keramiku, pracovat s textilem,
připravovat zahradu, začít pěstovat zeleninu, sušit byliny nebo pomáhat s provozem
přilehlého památníku Petra Chelčického a zázemí mateřského centra Klubíčko.
„V příštích dnech se chystají do Linharta jeho první uživatelé, někteří z nich se
zúčastnili i dnešní slavnosti. Moc se na ně těšíme,“ vysvětluje Klára Kavanová
Mušková, členka sdružení Mája-Tvořivé Chelčice a hybná síla zprovoznění
domova. Ta společně s dalšími pracovnicemi a pomocníky v minulých třech
týdnech dokázala téměř neuvěřitelné – za pomoci starosty Chelčic připravit
prostory domova na zahájení provozu. „Těžko se to vysvětluje, ale kdo viděl stav
objektu na začátku března, musel mít oprávněné pochybnosti, jakže by se to mělo
stihnout,“ říká Jan Šesták z Domova sv. Anežky, o.p.s. Podařilo se vybudovat
koupelnu a WC, vymalovat, instalovat svítidla, zbrousit a natřít podlahy, opravit a
zprovoznit komíny, natřít dveře a okna, sehnat základní nábytek a vše na otevření
připravit a vyzdobit. Díky panu starostovi byla v rekordně krátkém čase opravena
také střecha domova. „Byla to těžká zkouška. Přinesla ale důležité poznání, že
provoz domova je v dobrých rukou. Můžu jen obdivovat, kolik neplacené práce,
nočních i denních hodin, nervů a energie věnovaly pracovnice domova, ale i jejich
rodiny, přípravě zázemí,“ dodává Jan Šesták. Provoz domova bude financován
z prostředků projektu „Podpora sociálních služeb Jihočeského kraje“. (redakce)

Originální gratulace z Anežky
Chráněná dílna PO-TISK hlásí novinku. Jde o
zcela novou řadu GRATULACÍ k svátku,
narozeninám, k narození dítěte, novomanželům a
zamilovaná přáníčka. Výrobky jsou nabízeny v
rámci nové edice „Dělám radost - pomáhám!“
Gratulace je otevírací, o velikosti 10 x 15 cm, na
přední straně je umístěn motiv autorů Výtvarné
dílny Domova sv. Anežky. Při větších sériích lze
objednat i s logem nebo nápisem dle potřeb
zákazníka (obec, město, firma, instituce apod.) a
sjednat
individuální
množstevní
slevu!
Neváhejte. www.eshop-anezka-tyn.cz.
(red)

I vám by se mohla docela hodit!

Studenti lednické zahradnické fakulty představili přítomným návrhy řešení úpravy zahrady a
dvorku, které by měly co nejdříve sloužit svému účelu ● Na závěr celé slavnosti byl poprvé
v domově nakrojen chléb a nabídnut společně s malým občerstvením všem zúčastněným

Jaro je tu a léto před námi. Naše chráněná
truhlářská dílna pro vás připravila na letošní
sezónu užitečnou novinku. Chystáte se na výlet,
kempovat nebo na open air festival? Trávíte čas
na zahrádce, plejete záhony a nechce se vám
klečet? Organizujete posezení pro známé, akce
pro děti? Jezdíte často autem a rádi si při dlouhé
cestě odpočinete někde stranou silnice? Pak si
rozhodně pořiďte naši skládací stoličku! Je malá,
skladná, lehká, snadno ji unesete a přitom
nepřekáží! Rozměr ve složeném stavu je 15 x 35
cm. Napište na obchod@anezka-tyn.cz nebo
zavolejte panu Vítu Šubrtovi (604 270 725).
Objednávat můžete i přes www.eshop-anezkatyn.cz.
(red)

Ochotný Vítek je spojovatelem

Živelná pohroma stála po velké bitvě opět „na bedně“
Již popáté jsme na konci března nasedli do našeho Mercedesu společně s nástroji a
touhou podělit se o naše živelné zpívání s ostatními a vyrazili směr Bohunice, kde
se rozjela 22. soutěžní přehlídka country a folkových kapel z Vltavotýnska i širšího
okolí. V konkurenci 12 hudebních uskupení jsme v ocenění diváků nakonec po
obrovském souboji s Wanderbandem skončili na skvělém 3. místě! Ještě, že tak.
Jitka před vyhlášením vypadala, že jí nervozita přivodí infarkt a hrozila
inzultováním kohokoliv, pokud alespoň něco nedostaneme. Naše živelné podání
písní Jednou ráno (Buty) a Malé kotě (Suchý-Šlitr) však přineslo úspěch. Dlužno

Jednou trefou jsme vyřešili hned několik
problémů. Naše paní účetní Mládková, která
zároveň poctivě vykonává důležitou funkci
telefonické spojovatelky, už dlouho prosila, zda
by jí někdo od této funkce občas nepomohl.
Takovou výzvu samozřejmě nemohli uživatelé
sociálních služeb nechat bez odezvy. Pečlivá
příprava, zácvik a motivace nakonec vyvolaly
nadšení Vítka Zákosteleckého, který se nové
funkce ochotně ujímá téměř každé dopoledne.
„Domov sv. Anežky, Zákostelecký, prosím, co si

dodat, že od roku 2006 jsme v této soutěži neskončili hůře než čtvrtí. Vivat všem
z Živelné pohromy! Obsazení Živelné pohromy – Dřevák 2010: Karel Domín
(zpěv, bubínek), Hanka Ťupová (zpěv), Lenka Hintermüllerová (zpěv, paličky),
Tomáš Jára (zpěv, paličky), Jitka Konrádová (taneční sekce s vějířem), Miloš
Šesták (flétna), Karel Hladeček (housle), Petr Rohlena (kontrabas), Jaroslav Roček
(kytara), Jan Šesták (klávesy, melodica), Tomáš Dvořák (zpěv, paličky), Luboš
Jiříček (zpěv, paličky, hromová hůl), Robert Valenza (zpěv, paličky). (redakce)

přejete,“ tak tohle teď můžete často slyšet ve
sluchátku, pokud k nám do Anežky voláte. A
Vítek už si umí poradit, jak přepojit hovor na
pana ředitele, obchodního zástupce nebo sociální
pracovnici, jak přijmout, zapsat a předat vzkaz.
A paní Mládková? Neskrývá radost z nového
pomocníka, může se nyní více soustředit na
účetnictví ☺.
(red a P. Dvořáková)

do světa za poznáním
Finská zkušenost Zdeňka Gloze

Keramické pivní podtácky z Anežky už se stávají hitem
Kateřina ● Za velmi úspěšnou lze označit novinku chráněné keramické dílny
Domova sv. Anežky – keramický pivní podtácek. Od dubna 2009 odebrali
zákazníci více než 2000 kusů tohoto retro předmětu, který v posledních letech
zažívá renesanci. Umíme se přizpůsobit potřebám zákazníka, přidat na podtácek
nápis nebo logo. I proto jsme již vyráběli podtácky například pro Pivovar Dalešice,
Žatecký pivovar, Radniční restauraci Křemže, Restauraci U Beránka, Restauraci
Kleť, Restauraci Slovácká chalupa (viz foto), Pivovarský Dvůr Zvíkov a další malé
restaurace a penziony. V současné době pracujeme na zakázce pro Královský
pivovar Krušovice. Podívejte se na naši nabídku i ukázku některých realizovaných
zakázek na stránkách www.anezka-tyn.cz.
(redakce)

Na výstavu v AJG Hluboká „Ve zvířecí kůži“… s plackou
Kateřina ● Dva tisíce upomínkových placek - butonů vyráběla chráněná dílna
PO-TISK s motivem ve zvířecí kůži. Právě takový název má výstava Alšovy
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou s více než 1500 výtvarných prací žáků a
studentů jihočeských základních, uměleckých a středních škol. Na vernisáži obdržel
tuto pamětní placku z naší chráněné dílny každý z návštěvníků. „V loňském roce
jsme vyráběli placky pro obdobnou výstavu školních prací, jsme moc rádi, že se
letos na nás galerie obrátila znovu,“ vysvětluje Vít Šubrt, obchodní zástupce
Domova sv. Anežky. Letošním tématem výstavy je ztvárnění postřehů ze zvířecí
říše. Výstava tak zahrnuje široké spektrum výtvarných technik – od kresby či
malby, přes grafické listy, koláže, asambláže, keramiku a instalace, po počítačové
animace a prezentace. Nezanedbatelnou část tvoří také práce s fotografiemi.
Výstavu můžete navštívit do 18. dubna 2010. Více na www.ajg.cz.
(redakce)

Kuchařská pohotovost z Knuspi připravila překvapení
Anežka ● Třetí jarní den, v úterý 23. března, zavítala do Anežky návštěva
z potravinářské firmy Extrudo Bečice. Připravila si pro nás hned několik
překvapení. Pan Fuks, majitel firmy, a paní Bednářová přivezli hromadu jimi
vyráběných a prodávaných surovin a polotovarů, aby je společně s námi zpracovali
a uvařili jako zpestření denních aktivit sociální rehabilitace a sociálně
terapeutických dílen. A tak se obalovaly řízky, tvarovaly sladké kuličky, speciální
krokety a vařila hrachová kaše. Stálo nás to hodně úsilí, ale nakonec se dílo
podařilo. Před polednem jsme všichni společně zasedli ke stolu a pustili se jídla.
Byla to bašta, až se nám dělaly boule za ušima. Moc děkujeme. (P. Dvořáková)

Zdeněk Gloz, jeden ze sociálních pracovníků
Domova sv. Anežky, absolvoval dvoutýdenní
stáž ve finském domově pro lidi s mentálním
postižením Kirsikoti. Čtenářům Čihovických
listů přináší své zážitky.
„V létě loňského roku jsem se setkal v rámci
týdenního pobytu v Rakousku s organizací ze
země tisíců jezer a Mumínků - Finska. Na toto
setkání
jsem
navázal
prostřednictvím
elektronické pošty začátkem podzimu s otázkou,
zda by nebylo možné přijet se podívat na
návštěvu. Po kladné odpovědi jsem si sehnal
letenku a v polovině března odletěl na daleký
sever, do jezerní oblasti na východu země,
městečka Lieksa. S myšlenkou přicházejícího
jara jsem byl překvapený množstvím sněhu a
teplotou pod bodem mrazu. Lidé ale říkali, že
jaro už je tady... Zajímalo by mě, kde...
Na vlakovém nádraží již čekala usměvavá
paní Raija s obyvateli Kirsikoti, jak se domov
jmenuje. Není to žádná instituce. Kirsikoti je
domov pro osoby s mentálním postižením, kteří
mají rozvinuté umělecké schopnosti. Je to
budova bývalé základní školy uprostřed
hlubokých lesů, kde v noci můžete zaslechnout
vytí vlků. Moc příjemně zařízená budova,
s krbem v každé místnosti a s vlastní saunou,
jako každý dům ve Finsku. S paní Raijou tady
žije deset lidí, kteří každý den něco tvoří – malují
na textil. Jejich výrobky jsou známé v širokém
okolí, ať jsme přišli do banky, nebo do obchodu,
všude byla nějaká dečka, nebo záclona, kterou
vytvořili zdejší obyvatelé. V tomto domově jsem
strávil moc zajímavé dva týdny.
Finsko je krásná země, ale pro našince
poněkud drahá. Z mých postřehů jsem
zaznamenal, že jsou náruživými čtenáři denního
tisku a konzumenti kávy, že největší pochoutkou
je lékořice, kterou najdete i v čokoládě a
dokonce tu často potkáte českou Octavii nebo
Felicii. Když se Vám zasteskne po domově, není
problém tady sehnat české pivo – Kozla nebo
Plzeň, ale za nekřesťanskou cenu. Po 14 dnech si
odvážím velkou spoustu zážitků a touhu se sem
ještě někdy podívat.“
Více o navštíveném domově ve Finsku najdete
(Zdeněk Gloz)
na www.kirsikoti.fi.
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