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Úvodní ředitelské slovo prostě nemůžu začít jinak. Rok 2021 byl jako na houpačce, jednou nahoře a jindy dole. 
A proto musím udělat výjimku a zahájit své psaní tím, čím se v takových textech většinou končí – poděkováním. Mé
díky patří všem, kdo za naší Anežkou stojí a bez kterých bychom ten rok nikdy nemohli zvládnout. V první řadě
děkuji svým vynikajícím kolegům, a hned po nich našim podporovatelům a všem, kdo se kolem naší organizace
pohybují. Bez vás by Anežka prostě nikdy nebyla taková, jakou ji máme rádi.

VAU, TO BYL ROK!
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Václav Běťák,
ředitel Domova sv. Anežky

ŽIJTE KAŽDÝ DEN NAPLNO,

MOJE POUČENÍ Z ANEŽKY?

NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ!

Rok 2021 byl můj první ve funkci ředitele. Zjistil jsem, že je to práce spletitá a v Anežce by se nenudili ani tři ředitelé 
najednou. Nepředstavujte si ale, že myslím sezení za stolem s kupou papírů. Skoro bych řekl, že ředitel Anežky musí být 
spíš Ferda Mravenec, práce všeho druhu – jednou řeším faktury, jindy je ze mě opravář nebo zaskakuju za uklizečku 
v ZOO. Snad mi odpustíte drsnější výraz, když napíšu, že často stojím po kolena ve sračkách. Někdy jsou jen obrazné, 
hlavně finančního rázu, jindy ale opravdu doslovné, to když jsem třeba musel vyrazit čistit žumpu (za pomoc nejen 
s tímhle úkolem moc děkuji panu Netíkovi).

Když to vezmu z obecnějšího hlediska, musím říct, že Anežka během roku 2021 pořádně vyrostla. Máme novou pobočku 
v Bechyni a lepší systém práce s lidmi s postižením. Sociální služby jsou základním stavebním kamenem celé Anežky, 
a tak mě těší, že jsme spolu s kolegy a Jihočeským krajem dokázali služby lépe nastavit a s klienty pracujeme systematičtěji. 
Když pak vidím jejich pokroky, naplňuje mě to hrdostí. Stejně hrdý jsem na naše zaměstnance s postižením. Není důležité, 
jestli dokáží sami malovat hrnky nebo „jen“ máčí kolíky do barvy. Práce je přirozená činnost každého člověka, a naši 
kolegové jsou skvělí keramici, truhláři (a mnoho dalších profesí) bez ohledu na složitost vykonávané činnosti. 

Naši klienti mi na oplátku pomáhají se v hektickém každodenním ředitelském shonu zastavit, nadechnout a uvědomit si, 
o co tu jde především – třeba když mě na chodbě odchytí se slovy, že vypadám unaveně, a nabídnou mi objetí. To vždycky 
rád přijmu.

Těší mě i větší propojení s mládeží ze sousedního gymnnázia. Vidět v praxi tu pověstnou integraci třeba při společných 
akcích nebo fotbalovém zápase, to bych přál i Vám!

Zmínit musím i Adventní koncerty ČT, do kterých se nám v roce 2021 podařilo dostat. Byl to obrovský zážitek pro celý náš 
tým a já za něj děkuji všem lidem z České televize, kteří naši Anežku pomohli zviditelnit.

Práce a aktivit mám v roli ředitele opravdu hodně. Velkou oporou a dodavatelem energie je pro mě moje rodina, které 
jsem nesmírně vděčný za trpělivost, podporu a pochopení. 





Obrovská radost z úspěchu, velký stres ze živého vysílání, 
a pak šok z vybrané částky – tak by se dala shrnout 
naše účast v Adventních koncertech České televize, 
jejichž diváci v roce 2021 posílali dary i naší Anežce.

 
Doufali jsme, že na vybudování nového chráněného 

zahradnictví vybereme 1,5 milionu korun, ale byli jsme 
vedle! Z rukou generálního ředitele ČT jsme totiž 
po skončení sbírky dostali přes 4,5 milionu korun!

 
 Co bude s penězi z koncertů dál? V roce 2022 za ně 

vybudujeme krásné zahradnictví s pracovními místy 
pro lidi s postižením, edukativními prvky pro děti 

a odpočinkovou zónou pro návštěvníky.

ADVENTNÍ KONCERT 
PRO ANEŽKU

Od jara 2021 pomáháme lidem s postižením 
v sousední Bechyni – dřív museli dojíždět 

k nám do Anežky, teď mají otevřené dveře 
do naší nové sociálně terapeutické dílny 
a poradenského centra „u sv. Františka“.

 
Do rekonstruovaných prostor bývalého domova 
důchodců se vejde až osm klientů, rozvíjet se tu 
můžou třeba při práci s keramikou či malování. 

 
Do budoucna plánujeme přidat i chráněné 

dílny, zřídit tu zahrádku, podporované byty… 
a kdo ví, třeba i chráněnou kavárnu 

nebo klub pro seniory!

MÁME „FRANTIŠKA“
V BECHYNI

48 VYUŽÍVALO NAŠE 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KLIENTŮ

+10 % ZAMĚSTNANCŮ
S POSTIŽENÍM JSME PŘIJALI 
V ROCE 2021

1 ZBRUSU NOVÁ

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA

ROK 2021: 
NA CO JSME HRDÍ





Sociálně terapeutické dílny
V Týně a v Bechyni máme sociálně terapeutické dílny, kde
se lidé s postižením zdokonalují ve svých dovednostech,
procvičují si motoriku a soustředění. Jak to dělají? Třeba
malováním, navlékáním korálků, výrobou náušnic, pletením
náramků, tvořením se dřevem či keramikou, ale i prací na
zahradě a péčí o zvířata.
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Tato služba nabízí široce pojatou rehabilitaci – pomáháme
skrze ni klientům k větší soběstačnosti a samostatnosti.
Cvičíme čtení, psaní a počítání, učíme se o přírodě i historii,
věnujeme se hudbě a sportu, hrajeme divadlo, vaříme nebo
si jen tak povídáme. Umět se vyjádřit je přece taky důležité!
Od pondělí do pátku tu klienti můžou i bydlet, k dispozici
mají malé, plně vybavené apartmány.

Podpora 
samostatného bydlení
Myslíme i na ty klienty, kteří už se osamostatnili, ale občas
ještě potřebují podpořit nebo poradit – služba podpory
samostatného bydlení jim pomáhá s chodem domácnosti,
nákupy, ale i řešením problémů, komunikací s úřady a vším
ostatním, na co sami nestačí.

SAMOSTATNOST

NEZÁVISLOST

ROZVOJ

ROZHODOVÁNÍ O SOBĚ

PŘÁTELSTVÍ



HÝBEME SE, POTÍME SE, 
SPORTUJEME

Nemůžete se přinutit ke sportu? Tak to u našich klientů rozhodně nehrozí! Sport 
je v Anežce jednou z nejoblíbenějších aktivit, ať už se mu věnujeme přímo v naší 
malé tělocvičně, vyjedeme si do bazénu nebo na pořádné sportoviště, anebo se 
rozhýbeme výletem do okolí… hlavně, že je u toho zábava!

V roce 2021 jsme si díky téhle sportovní vášni vyšlápli do Bechyně, vyšli 
na Říp, prochodili Panenský Týnec, pokochali se vyhlídkou z rozhledny 
Haniperk, vyťapali k tvrzi Býšov nebo si prošli adventní Strakonice. 
Nevíme, proč si ty výletové trasy většinou vybíráme do kopce, ale 
rozhodně si nestěžujeme! Aspoň nám pak o to víc chutná zmrzlina 
na výletě nebo pořádná večeře po návratu domů.

Rádi si jezdíme dát do těla v pořádné tělocvičně. Nejvíc nás baví 
florbal a Boccia – a vůbec nevadí, že první z těch sportů je dravě 
rychlý, a druhý vyžaduje přemýšlení a přesnou ruku. Super jsou oba! 
Nezaváháme ani, když nás někdo pozve na kuželky nebo třeba na 
přátelák ve fotbale, jako to v roce 2021 udělali studenti Gymnázia 
Týn nad Vltavou. A nenechte se zmýlit faktem, že naši klienti mají 
tělesné postižení – zápas se studenty byl i tak vyrovnaný!

Hýbnout kostrou umíme i mimoděk, třeba když se rozhodneme využít 
něco, co zrovna roste, kvete a zraje kolem. Ono když trháte lipový květ 
na sušení nebo pampelišky na sirup, je to skoro jako 
protahování někde v posilovně…

ROK 
2021

Pěkně prokoukla i naše tělocvična! 
Díky podpoře Nadace Jedličkova 
ústavu jsme do ní mohli pořídit nové 
pěnové koberce, náčiní k protahování 
a posilování, ale i reproduktor, 
abychom měli při cvičení co 
poslouchat. Děkujeme!

HRAJEME, ZPÍVÁME, 
KOLEDUJEME…
Co Čech, to muzikant? V Anežce to rozhodně platí! Naše kapela 
s trefným názvem Živelná pohroma je toho živým důkazem. Zkouší 
pravidelně, dělá čest svému jménu. Když je dobrý den, má i přes 
20 členů. Díky podpoře Nadace ČEZ a vstřícnosti společnosti 
Kytary.cz má od roku 2021 i nové nástroje, a to je prostě pecka!

                                                                 O tom, že zpívání boří hranice (jazy-
                                                             kové i jiné), svědčí naše česko-rakouské
                                                         muzicírování. S rakouskými kamarády 
                                                  z organizace Tagestätte Zuversicht podniká- 
me něco bláznivého každý rok – v roce 2021 padla volba na společný 
koncert na hranicích. Zábavný výsledek najdete na našem YouTube.

Česko-rakouský koncert na hranicích 
 se konal v rámci programu 
  „Přes hory, přes doly aneb za 
   muzikou přes hranice“ 
  (Fond malých projektů 
 Rakousko – Česká republika, 
Interreg V-A, reg. č. KPF-01-181)

Hudební talent našich klientů si nenechává-
      me jen pro sebe. Naše „Živelka“ v roce 
              2021 koncertovala, kdykoli jí to covi- 
                   dová opatření dovolila. Vystoupili
                    na budějovickém Gejzír festu, na
                      festivale u nás v Čihovicích, zahráli  
                        adventní koncert v Březnici
                        u Bechyně, sttřihli si výstup při 
                       natáčení záběrů na Adventní 
                       koncert České televize a zvládli 
                      i online vystoupení, které jsme
                     před Vánoci přenášeli živě z Anežky 
                   do celého (facebookového) světa. 
                 Jsou to prostě borci!

Hudební nadání se nám nehodí jen při koncertech. Na začátku 
   roku procházíme celým naším areálem v přestrojení za tři krále 
     a koledujeme, v prosinci zpíváme pro Mikuláše, a hraní u tábo- 
       ráku nám přijde vhod při stavbě a kácení máje nebo kdykoli 
        jindy, kdy na něj máme chuť. 



Sociální služby z povahy věci nikdy nebudou zcela 
finančně nezávislé. Jsme proto vděční Jihočeskému 
kraji, který nám pomáhá provozovat a zlepšovat naše 
služby, rozvíjet dovednosti našich klientů a podporovat 
tak lidi s postižením v samostatnějším a pestřejším 
životě. V roce 2021 Jihočeský kraj podpořil:

JIHOČESKÝ KRAJ NÁS 
PODPORUJE V ROZVOJI

Službu „podpora samostatného bydlení“ 
částkou 551 000 korun 
(celkové náklady služby byly 650 000 korun)

Službu „sociální rehabilitace“ 
částkou 1 475 000 korun 
(celkové náklady služby byly 2 150 000 korun)

Provoz sociálně terapeutických dílen 
projektem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 
kraji V“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/15_005/0010156)

Sportovní aktivity a výlety našich klientů 
v rámci projektu „Akční Anežka“

Naše kulturní akce podporující integraci,
konkrétně červnový Jarmark ke dni otců 
a zářijový Čihovice Fest 

Děkujeme!

V roce 
2021 

využívalo 
naše 

sociální 
služby 

celkem

48 
osob

Naši klienti také pomáhají:

10 151,- Kč
vybrali na pomoc Jižní Moravě

po ničivém tornádu v červnu 2021



O tom, že máme v Bechyni novou pobočku „u sv. Františka“, už byla 
zmínka. Otevřeli jsme ji na jaře 2021. Co to ale znamená pro Bechyňáky?

Lidé s postižením z Bechyňska tu najdou bezpečný prostor pro svůj 
rozvoj – naše sociálně terapeutická dílna je tu proto, aby měli kde 
smysluplně trávit čas, rozvíjet nejrůznější dovednosti, trénovat motoriku 
a soustředění, nabírat sebevědomí i společenské kontakty. Služba má 
pozitivní dopad i na rodiny našich klientů, kterým se uleví od náročné 
péče, případně odpadá nutnost své příbuzné dovážet do jiného města.  

Kromě toho u Františka funguje i poradenské centrum, kde každý najde 
pomoc při řešení problémů s bydlením. Naše pracovnice poradí, třeba 
kde a jak si požádat o městský byt, na jaké příspěvky může mít člověk 
nárok anebo co si počít v případě bytové krize.

V dílně se navíc sešla skvělá skupina talentovaných klientů, kteří pod 
vedením našich kolegyň Anety a Simony tvoří úžasné věci z keramiky, 
šijí a malují. Své výtvory už stihli představit veřejnosti třeba na dni 
otevřených dveří, během Dne otevřených ateliérů a na výstavě „Chyceni 
Bechyní“ v Městském muzeu Bechyně.

NAŠE SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU TEĎ I V BECHYNI! 

Náš František by se v Bechyni nemohl tak
rychle zabydlet bez podpory města a řady
skvělých lidí. Město Bechyně nám do
pronájmu poskytlo objekt v Klášterní ulici,
Jihočeský kraj pomohl s rychlým a správným
vyřízením potřebné administrativy. 

Vybavením, darem i odbornou radou přispěli
pan Machart, pan Barták, paní Hejrová, tým
místní Střední uměleckoprůmyslové školy,
Penzion U Pichlů, pan Dousek, paní Peštová,
pan Pitúk, paní Šenfeldová, pan Hladký, pan
Lalák a skvělí dárci z portálu Darujme.cz.

Do svých aktivit dílnu zapojilo Městské
informační centrum, Městské muzeum 
a Kulturní středisko města Bechyně. 

Za finanční podporu nové služby děkujeme
Nadaci rozvoje občanské společnosti,
společnosti Tesco, Nadaci ČEZ a firmě ČEPS.

Bez nich by 
František nebyl

Co ve „Františkovi“ nabízíme?



ADVENTNÍ ANEŽKA

Dne 28. listopadu 2021 se naše kapela Živelná pohroma
zúčastnila rozsvícení vánočního stromu v Březnici u Bechyně.
Zazpívali jsme koledy a navodili vánoční atmosféru. Vystoupení
se všem moc líbilo, přestože byla zima, všichni jsme si to užili.

Ve stejný den se vysílal na ČT1 adventní koncert, tentokrát 
z Břevnovského kláštera, věnovaný Anežce. Reprezentovat nás 
tam byl náš ředitel Václav Běťák a naše mluvčí Zdenka Burešová.
Představili projekt „Anežčina zahrádka“, který je v plánu za 
vybrané peníze realizovat. 

Vybraná částka přes 2 miliony korun všechny mile překvapila 
a už se těšíme na nové pracovní příležitosti a doufejme, že si 
k nám zákazníci najdou cestu. Naše nabídka bude široká, od
sazenic přes ovoce a zeleninu až po marmelády nebo kompost.

OČIMA 
KLIENTŮ 

Míra Petřík je 
náš klient 
a kamarád, ale 
taky zapálený 
reportér. 
Podívejte se na 
adventní dění 
v Anežce jeho 
očima! 

VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ SVATÉ 
ANEŽKY A DOMOVA SV. ANEŽKY

V pátek 12. listopadu se konala oslava 22 let Domova sv. Anežky. V rámci 
oslav jsme se vydali na mši do Českých Velenic, kde je kostel zasvěcený 
právě svaté Anežce. Účast byla tak veliká, že jsme zaplnili velký autobus. 

Po mši jsme se vrátili do Týna nad Vltavou, kde byl slavnostní oběd, řízek 
a bramborový salát a jako zákusek dort, který všem moc chutnal. Upekla 
ho kolegyně Radka Horáková. 

Slavnost zahájil ředitel Václav Běťák proslovem a poděkováním všem 
zaměstnancům a klientům, poté mluvil pan Netík starší o historii domova 
od úplných začátků až po současnost. V úplném začátku nebylo jasné, 
kde bude Anežka stát, a nakonec po mnoha úvahách se rozhodlo, že 
bude stát právě v Čihovicích.

Následovala mše v naší kapli a vystoupení kapely Živelná pohroma. 
Vystoupení se všem líbilo, pilo se a hodovalo až do večerních hodin.

PUNČOVÁNÍ V ANEŽCE

V pátek 17. prosince 2021 se konalo tradiční Punčování, které letos kvůli
covidovým opatřením probíhalo trochu netradičně. Akce tentokrát
nebyla přístupná široké veřejnosti, proto jsme se ji rozhodli přenášet
online přes Facebook. 

Program začal mší v kapli svaté Anežky, kterou sloužil pan farář Max 
a na varhany doprovázel pan Netík starší. Ani letos nechyběl živý betlém
složený z našich zaměstnanců Kláry Žluvové a Jiřího Štěrby. 

Poté jsme se přesunuli do Domova svaté Anežky, kde bylo připraveno
občerstvení a vánoční punč. Vánoční atmosféru doplnilo vystoupení
naší kapely Živelné pohromy, která zazpívala koledy jak pro diváky 
v domově, tak pro diváky na internetu. Během přenosu se odpovídalo 
na dotazy diváků a tančilo. 

První živé vysílání se povedlo, bylo zakončeno proslovem pana ředitele.





ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LIDÍ S POSTIŽENÍM

pn

ZAMĚSTNÁNÍ KRŮČEK PO KRŮČKU

Záleží nám na tom, aby u nás našel uplatnění každý člověk s hendikepem, který 
pracovat chce. Víme, že nejsme všichni stejně šikovní, každého baví něco jiného, 
jeden se dokáže rozvíjet, jiný zvládá jen základní úkony…

Proto nabízíme zkrácené a flexibilní úvazky a máme dílny zaměřené na různé 
činnosti. Zaměstnancům nabízíme i psychosociální podporu při řešení různých 
situací. Pomáháme jim při problémech v rodině, na úřadech či s bydlením.

Provozujeme vícestupňový model zaměstnávání. V integračních dílnách je 
pomalejší tempo výroby a lidé většinou pracují jen pár hodin denně, aby si zvykli 
na pracovní režim. Integrační dílny se věnují úklidu kanceláří, sečení trávy, výrobě 
keramiky, odlévání mýdel, obsluze naší jídelny, práci na tkalcovských stavech.
 
Kdo se zapracuje, může přejít do sociálního podniku. Tam je tempo práce vyšší, 
úvazky větší a výsledné výrobky a služby tak kvalitní, že práci lidí s postižením 
byste za nimi nejspíš nehledali. Ve vyšším tempu funguje naše šicí dílna 
a zpracovna ovčí vlny, ale i zahradnická skupina a truhlárna.

Integrační dílny a sociální podnik

ÚŽASNÉ VÝROBKY NAŠICH KOLEGŮ NAJDETE NA

ESHOP-ANEZKA-TYN.CZ

58 % LIDÉ 
S POSTIŽENÍM

NAŠICH KOLEGŮ TVOŘÍ

44 S HENDIKEPEM
ZAMĚSTNANCŮ
V ROCE 2021 U NÁS PRACOVALO



KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ

Naši sekáči umějí vzít za práci, v sezoně několikrát posečou celý Týn i sousední Hartmanice. Je to 
ale fyzicky náročné, a tak není divu, že cestou ze sečení jednou pořádně nezamkli přívěs a někde 
u silnice vytrousili jeden křoviňák… už jsme tedy měli i lepší dny, ale hlavní nakonec bylo, že kluci 
z auta nevytrousili sebe!

ABYCHOM SE NENUDILI…
Naši kolegové se v práci neradi nudí, a tak přicházejí pořád s novými nápady na výrobky. 
V roce 2021 nás překvapili třeba těmihle: 

šumivé koule do koupele
svíčky proti komárům

kalendář k dotvoření

CO PŘINESL NAŠIM 
DÍLNÁM ROK 2021?
NEBOJÍME SE DO TOHO ŘÍZNOUT
Hoblík, bruska, lamelovačka, frézka, aku nářadí… to je jen částečný výčet nových věcí, které v roce 
2021 zaplnily naši truhlárnu. Mohli jsme si je dovolit díky podpoře Nadace Via a Nadačního fondu 
Avast. Ti se rozhodli pomoct našemu sociálnímu podniku v době, kdy jsme vinou covidu přišli 
o několik velkých zakázek pro truhlárnu a vymýšleli jsme proto nové produkty na sklad.
Nemusíme vám asi povídat, jakou radost měli z nových „hraček“ naši truhláři. Do jejich používání 
se pustili tak rychle, že než jsme nářadí stihli vyfotit, bylo už pěkně ohmatané! No, aspoň je vidět, 
že nové vybavení u nás opravdu našlo uplatnění.

ZOO Z JINÉ STRANY
Díky nové zakázce jsme mohli poznat ZOO Hluboká tak trochu z jiné strany – někdy malé,
jindy bohužel i velké. Dostali jsme totiž od vedení ZOO na starost úklid tamních toalet 
a kanceláří. Zjistili jsme tak, že návštěvníci zoologické zahrady jsou někdy stejná zvířátka
jako zdejší obyvatelé. Rozhodně ale nelitujeme, protože jsme každý úklid mohli spojit 
s okouknutím výběhů, a hlavně jsme vedení i návštěvníkům ZOO ukázali, že práce lidí 
s postižením je kvalitní. Odvedli jsme doslova „čistou práci“, a jsme na to hrdí!



JEDNÁME V SENÁTU
O LEPŠÍCH PODMÍNKÁCH 
PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY
Kvalitu a důležitost práce lidí s postižením hájíme 
a prezentujeme nejen na různých trzích, ale i před politiky. 
V roce 2021 jsme se začali podílet jednání u kulatého stolu 
se zástupci poslanecké sněmovny, dalších sociálních 
podniků i státní správy. Společně diskutujeme o bodech 
připravovaného zákona o sociálním podnikání.

Jak to udělat, aby nikdo nepodváděl, a zároveň každý 
dostal takovou podporu, jakou potřebuje? Je to oříšek, ale 
věříme, že svými zkušenostmi přispějeme k tomu, aby byl 
zákon přínosem pro celou společnost!

PŘEDVÁDÍME SE NA TRZÍCH
Veletrh Země Živitelka, festival Energie pro kulturu v Českých Budějovi- 
cích, jarmark v Sudoměřicích, Vltavotýnské hradní trhy v našem domov- 
ském městě… všude tam byl v roce 2021 vidět náš stánek s keramikou, 
taškami, dřevěnými výrobky, vlněnými dekami, mýdly a dalšími produkty 
našich šikovných kolegů s postižením. A to byl 2021 rok pandemický 
a spousta obvyklých trhů se ani nekonala!

Proč na tyhle akce vůbec jezdíme? Není to tím, že bychom neměli na 
práci nic lepšího než prodávat po veletrzích a jarmarcích. Naším stánkem 
a výrobky v něm ale ukazujeme lidem, že práce lidí s postižením si 
v kvalitě nijak nezadá s produkty zkušených zdravých řemeslníků. 

Naše hrnky, batůžky nebo krmítka nikdo nemusí kupovat 
ze soucitu a nechat na ně padat prach na poličce. Jsou 
promyšlené, mají potřebné atesty a většinou vznikají 
z materiálů pocházejících z Česka. Za poctivě 
odvedenou prací našich dílen si prostě stojíme, 
a tak se nestydíme postavit se ani za prodejní 
pult u našeho stánku!





NAŠE AKCE
My a nudit se? V Anežce? To rozhodně nehrozí! A aby takové riziko bylo co 
nejmenší, pořádáme u nás nejrůznější akce – multižánrový festival, 
rodinný běh, vánoční koledování, stavění májky, jarmark… Zveme na ně 
nejen svoje kolegy, klienty a jejich rodiny, ale i sousedy, lidi z okolí, 
studenty místního gymnázia nebo děti ze zdejší farmářské školky. 

Důvod je jediný: integrace. Nechceme být v Anežce zavření a fungovat 
jen sami pro sebe. Naopak! Chceme se potkávat, poznávat, bořit bariéry 
a podporovat kamarádství. 

A jak to vypadá v praxi? Třeba tak, že studenti gymnázia nám chodí
pomáhat s organizací akcí a zvou nás na ty svoje. My jim pro změnu 
„půjčujeme“ našeho kolegu DJe, který jim na akcích pouští písničky 
na přání. Všichni společně pak tvoří opravdu parádní atmosféru!

NAŽIVO I ONLINE – AKCE V ROCE 2021

Rok 2021 byl jako na houpačce. Nemohli jsme se dočkat, až se po 
covidové pauze znovu pustíme do pořádání akcí, i když ne vždy 
  nám vládní opatření umožnila všechno, co jsme chtěli.
Vždycky jsme si ale poradili – na konci roku jsme třeba uspořá- 
dali asi první online přenos v dějinách Anežky. V rámci „Čihovic- 
kého koledování“ jsme vysílali živý koncert naší kapely. Dopadlo
  to tak skvěle, že se před webkameru určitě postavíme znovu!

Tohle je Živelná pohroma, 
kapela našich klientů, v akci

kou účastníků pěkně protáhli těla a vybrané startovné využili 
na rozvoj našich sociálních služeb.

S radostí se zapojujeme i do jiných akcí v okolí, o tom už byla řeč 
– někdy na jarmark nebo oslavu výročí do okolních obcí vyrazí- 
me se stánkem našich dílen, jindy tam zahraje naše Živelná 
pohroma. A přestože naše bechyňská pobočka otevřela až bě- 
hem jara 2021, stihli jsme během léta a podzimu pár „zářezů“ 
i na tamní kulturní scéně, třeba v rámci Dne otevřených ateliérů.

Naše akce často podporuje město Týn nad Vltavou a společnost 
ČEZ v rámci programu Oranžový rok. Ani loni tomu nebylo jinak, 
svou podporu propůjčili Jarmarku ke Dni otců, Čihovice Festu, 
Čihovickému koledování a dalším akcím. V rámci projektu 
„Společné kulturní léto“ přispěl na akce (konkrétně na Jarmark 
ke Dni otců a na Čihovice Fest) i Jihočeský kraj. Děkujeme! 

Z akcí, které mohly proběhnout „naživo“, jsme pyšní  
  na červnový Jarmark ke dni otců, zářijový multižánrový 
    Čihovice Fest a říjnový Rodinný běh pro dobrou věc. Se 
      všemi nám pomohli učitelé a studenti městského 
       gymnázia a vznikly z toho skvělé sousedské akce. 
       Jarmark s aktivitami pro děti přilákal rodiny z okolí,
      na festival jsme pozvali divadelníky a kapely ze všech   
     koutů republiky, na běhu jsme si zase s více než stov-





Česká televize věnovala naší činnosti
jeden díl z dokumentárního cyklu Klíč
(pustit si ho můžete na bit.ly/anezka-klic)

Krásnou dlouhou reportáž o nás napsal
magazín Můžeš, dostupná je i online
(začtěte se i vy na bit.ly/anezka-muzes)

Anežka se objevila na výstavě o sociálním
zemědělství v Národním zemědělském muzeu
(fotky najdete na bit.ly/nzm-socialni-zemedelstvi)

Největší peckou roku bylo naše účinkování 
v Adventních koncertech České televize
(zopakujte si to s námi na bit.ly/anezka-ak)

Představili jsme se také v pořadu Sama doma,
kde nás zastupoval i Pavel Karas!
(mrkněte na bit.ly/anezka-samadoma)

ANEŽKA PŘED KAMEROU 
I PŘED MIKROFONEM
Na svou práci a na šikovnost svých klientů a zaměstnanců jsme 
jak se patří hrdí – takže jsme rádi, když dostaneme příležitost 
představit ji lidem skrze televizi, rádio nebo článek v novinách. 
V roce 2021 se nám to povedlo hned několikrát!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ NÁS BAVÍ 
    (A MY BAVÍME JE)

Kde jsme byli s klienty na výletě? Jaké nové
   výrobky jsme si vymysleli? Kdo z Anežky má 
     takové svaly, že se ho bojí i Chuck Norris? 
       Proč bychom si mohli otevřít cukrárnu? 
        A kdo je u nás největší fanda Motoru?

JSME VIDĚT

Zprávy o naší činnosti odvysílaly Česká televize 
a Český rozhlas České Budějovice,
mluvilo se třeba o naší nové pobočce v Bechyni 
nebo o dopadech covidových opatření

      Moc dobře víme, že tyhle dotěrné otázky 
     netrápí jen nás, ale i řadu našich příznivců 
    a fanoušků. Proto jsme se rozhodli jít s kůží 
  víc na trh a všechna ta žhavá témata začali 
otevírat na naší facebookové stránce!

(                   A teď vážně: do Facebooku jsme se obuli hlavně 
                  proto, abychom světu kolem nás ukázali, jak lidé 
              s postižením žijí, co dovedou a s čím potřebují
         trochu pomoct. A přiznáváme, že si na Facebooku 
rádi děláme i legraci (stejně jako u nás v Anežce).

FACEBOOK.COM/ 
ANEZKA.TYN

Ještě nás 
  na Facebooku
    nesledujete?
   Honem to 
napravte na:





Ostatní
6 %

HOSPODAŘENÍ 2021
ROZVAHA K 31. 12. 2021VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NÁKLADYVÝNOSY
Tržby z vlastní činnosti

35 %

Přijaté příspěvky
8 %

Provozní dotace
 56 %

Ostatní
 1 % Materiál, energie, služby

31 %

Osobní náklady
63 %

Náklady ......................................................................... 24 105
Spotřebované nákupy a služby  ......................... 7 423
Osobní náklady .......................................................... 15 208
Daně a poplatky ................................................................. 82
Odpisy a opravné položky ........................................ 940
Jiné provozní náklady .................................................. 452

Výnosy ........................................................................... 26 547
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb ....... 9 356
Přijaté příspěvky a dary ........................................... 2 109
Provozní dotace ........................................................ 14 845
Ostatní příjmy ................................................................... 237

Hospodářský výsledek za rok 2021 .............. 2 442

Aktiva ...................................................................... 10 995
Dlouhodobý nehmotný majetek .................. 200
Dlouhodobý hmotný majetek ...................., 9 819
Dlouhodobý finanční majetek ............................. 0
Oprávky k dlouhodobému majetku ....... -6 615
Dlouhodobý majetek celkem .................... 3 404
Zásoby ........................................................................... 686
Pohledávky ............................................................. 6 639
Krátkodobý finanční majetek ......................... 258
Jiná aktiva ........................................................................ 8
Krátkodobý majetek celkem ..................... 7 591

Pasiva ...................................................................... 10 995
Vlastní jmění .......................................................... 2 452
Výsledek hospodaření .......................................... -29
Vlastní zdroje celkem ..................................... 2 423
Dlouhodobé závazky ............................................ 822
Krátkodobé závazky .......................................... 7 750
Jiná pasiva celkem ...................................................... 0
Cizí zdroje celkem ............................................. 8 572

Údaje jsou v tisících Kč





NAŠI PODPOROVATELÉ
V ROCE 2021

Poslední poděkování patří všem úžasným 
lidem, kteří pomáhají anonymně. Děkujeme!

Velké poděkování posíláme našim stálým 
podporovatelům z klubu dýmkařů PipE-club 
Dýmka.net a dýmkařskému srdcařovi panu 
Kláskovi. V roce 2021 nám věnovali 117 352 Kč! Poděkování posíláme rovněž dárcům 

z portálu Darujme.cz, kteří přispívají na lepší 
služby pro lidi s postižením, všem dárcům 
z našeho transparentního účtu a těm, kdo se 
zúčastnili sbírky „jarní úklid pro Anežku“.

Děkujeme všem, kdo pomohli vzniknout 
naší pobočce u sv. Františka v Bechyni. 

Děkujeme firmám, které věnovaly věcné 
ceny na Rodinný běh pro dobrou věc, 
a účastníkům, kteří startovným přispěli 
na naše sociální služby.

Děkujeme kamarádce Janě, díky níž jsme 
získali zaměstnanecký grant Nadace ČEZ.

Za nejen finanční podporu našich sociálních 
služeb děkujeme obcím Týn nad Vltavou, 
Bechyně, Hluboká nad Vltavou, Chrášťany 
a Zahájí, a také městysu Dolní Bukovsko.

Za štědrou podporu děkujeme MUDr. Marii 
Ládové a také MUDr. Renatě Čížkové.

Za velkou podporu v náročné době 
děkujeme Martinovi Ducháčkovi.





Vážíme si každého daru, 
tady na Darujme.cz si 
můžete sami vybrat 
částku a způsob platby: 

PŘISPĚJTE NÁM!

Ubytujte se u nás, objednejte si 
lavici z naší truhlárny, nechte nás 
posekat trávník nebo letos pořiďte 
Ježíška na našem e-shopu:

DEJTE NÁM PRÁCI

Domov sv. Anežky najdete na 
Facebooku i Instagramu, zapsat se 
můžete i k odběru mailových 
novinek z Anežky:

SLEDUJTE NÁS!

BEZ VÁS TO NEDÁME

ZAUJALO VÁS, CO DĚLÁME PRO LIDI S POSTIŽENÍM A SVÉ OKOLÍ? 
CHCETE, ABYCHOM V TOM POKRAČOVALI?

Jsme nezávislá organizace. Neřídí ani neplatí nás žádná státní instituce, peníze na svůj provoz si musíme sehnat 
  sami. Část financí umíme vydělat prodejem svých výrobků, část získáváme z dotací, dohromady tím pokryjeme 
    náklady asi z 90 procent. Pak je tu ale ještě těch 10 procent, a právě s těmi nám můžete pomoct… 

Přidejte se a dělejte svět lepší spolu s námi!

ANEZKA-TYN.CZ
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Čihovice 30
375 01 Týn nad Vltavou

anezka-tyn.cz | eshop-anezka-tyn.cz
info@anezka-tyn.cz
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