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jak jde čas... v CSP Vodňany

Tíková Růžena 2.1.

SoSnová Zdeňka 7. 1.

Hodíková věRa 9. 1.

Janečková MaRie 12.1.

ŠTěpánková MaRie 21. 1.

Bicanová Jiřina 27. 1.

MaReŠová anděla 27. 1.
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Pondělí 11. ledna od 15 hodin
Křeslo pro hosta
O svém životě a práci doplněné data-
projekcí fotografií bude vyprávět  
Ing. p. Miroslav Merten, ředitel Rybář-
ské školy ve Vodňanech

Středa 13. ledna od 14 hodin
Internetová kavárna Colombina

Úterý 19. ledna od 15 hodin
Černá hodinka 
v Městském kulturním středisku 
Vodňany
Beseda s Jiřím Louženským  nad čer-
stvě vydanou knihou „Vodňany před 
100 lety“.

Úterý 19. ledna od 9. 30 hodin
Návštěva psích kamarádů  
v Domově pro seniory
V „zimní zahradě“ Domova pro seniory 

Úterý 26. ledna od 15.45 hodin
Cvičení žen ze Strunkovic 
nad Blanicí 
V „zimní zahradě“ Domova pro seniory

Čtvrtek 28. ledna od 10 hodin
Návštěva Prácheňského sana-
toria Loucký mlýn

Blahopřejeme! 

Shrnutí kulturních akcí  
v CSP Vodňany za měsíc prosinec

Lednové kulturní akce v CSP Vodňany

Již první prosincový den jsme 
se sešli v Internetové kavárně 
Colombina, abychom zjistili, zda 
webové stránky nabízí také recep-
ty na vánoční cukroví a v jakých 
městech se konají adventní trhy. 
Přesvědčili jsme se, že na inter-
netových stránkách je receptů na 
vánoční cukroví (co se množství 
i chutí týče) nepočítaně a že vánoč-
ní trhy ve Vídni či Českých Budějovi-
cích jsou opravdu velmi lákavé. Ško-
da jen, že se těchto akcí můžeme 
zúčastnit jen virtuálně.

Pro neopadající velký zájem 
seniorů se v domově pro seniory  
i letos konala Mikulášská zába-
va. Ve čtvrtek dne 3. prosince se 
v  pozdních odpoledních hodinách 
nejprve vydal po pokojích seniorů 
Mikuláš s anděly a čertem. Poté se 
průvod v čele s Mikulášem přesu-
nul do jídelny, kde již čekaly děti 
zaměstnanců se svými básněmi  

a písněmi, aby je mohly Mikulášovi 
přednést a zazpívat za přítomnosti 
našich seniorů. Za své vystoupení 
byly děti andělem odměněny dár-
ky. Další program večera byl spojen  
s hudební produkcí vodňanské 
kapely Dřemlinka vedené panem 
Bezděkovským. Za jejího doprovo-
du se pak zpívalo a tancovalo do 
pozdního večera a také díky občer-
stvení připravenému naší kuchyní 
nám bylo všem náramně dobře.

V pátek dne 4. prosince se 
v Městském kulturním středisku 
ve Vodňanech konala v roce 2009 
poslední „Černá hodinka“. Tato spo-
lečenské akce cele patřila vánocům, 
a to nejen díky ochutnávce cukro-
ví a poslechu klasických vánočních 
koled, ale zejm. díky vyprávění  
p. Deneše. Dataprojekce pana De-
neše v kinosále kulturního domu 
byla opravdu netradiční. Přednáška 
s názvem „Tak trochu jiné vánoce  

Milí čtenáři,
Kalendář nám 1. ledna oznámil 

nástup nového roku - roku 2010. Mož-
ná se teď mnozí z nás ještě zamýšleme 
nad rokem minulým, protože meziroční 
přelom přímo vybízí k určitému bilan-
cování. 

Zcela jistě se však naše myšlen-
ky týkají roku nadcházejícího, kdy 
uvažujeme o tom, co významného pro 
náš život se v budoucnu odehraje. Mož-
ná by se dalo odpovědět úryvkem z jed-
né písně, kterou teď slýcháme v rádiu: 
„… život je jak vánočka, co chutná Ti a 
voní, přesně podle toho, co nasypeš si 
do ní ….“

A proto bych Vám chtěla popřát, 
abychom si tu letošní „vánočku“ upek-
li podle svého gusta, protože pokud je 
někdo, kdo může náš život ovlivnit, tak 
jsme to právě my sami. 

Do roku 2010 Vám tedy přeji jen to 
nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, 
lásky, kterou dáváme druhým a také od 
nich přijímáme, a alespoň tolik příjem-
ných zážitků a radostí kolik nám jich 
přinesl rok předcházející.
  Marcela Kellnerová
 ředitelka CSP Vodňany

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na úspěšném chodu naší organi-
zace a přispěli ke spokojenosti 

našich klientů v  roce 2009.
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Shrnutí kulturních akcí v CSP Vodňany  
za měsíc prosinec - pokračování

v Karibiku“ nás Evropany svým obsa-
hem týkajícím se vánočních tradic  
a doprovodnou fotodokumentací 
velmi překvapila. 

V úterý dne 8. prosince jsme  
v našem zařízení přivítali děti ze 
soukromé Mateřské školy Sluníčko. 
Pásmo písní a básní s vánoční téma-
tikou doplněné divadelní scénkou  
v nás probudilo opravdovou vánoční 
náladu. Děti se velmi snažily, neboť 
většina z nich u nás byla poprvé,  
a tak senioři poznali nové tváře, se 
kterými se, jak doufáme, budeme 
od této chvíle setkávat pravidelně. 

K vánočním tradicím patří i pe-
čení cukroví, proto jsme ani my  
v domově pro seniory nezůstali po-
zadu. Ve čtvrtek dne 10. prosin-
ce jsme se sešli v naší společenské 
místnosti, abychom si nejprve roz-
dělili úkoly a poté se pustili do prá-
ce. Desky stolů jsme posypali mou-
kou, zpracovali a vyváleli těsto. Po 
vykrájení zvolených tvarů a jejich 
rozmístění na plech, jsme nedo-
čkavě čekali, zda se nám v kuchy-
ni cukroví dobře upeče. Cukroví se 
povedlo, o čemž se mohli přesvěd-
čit všichni, co na-vštívili naše spo-
lečenské programy v následujících 
dnech. Vůně dobré kávy spojená  
s chutí našeho vlastnoručně vyrobe-
ného cukroví je ta nejlepší vánoční 
kombinace!

V odpoledních hodinách dne  
14. prosince náš domov pro seniory 
navštívili operní zpěváci z Jihočes-
kého divadla z Českých Budějovic. 
Vystoupení souboru Jihočeské-
ho divadla je již tradičně součás-
tí našich vánočních svátků. Nejen 
krásné vánoční zpěvy, ale i milé 
slovo a hřejivé úsměvy účinkujících  
vnesly do našeho domova spokoje-
nost a vánoční náladu. 

Na naše seniory nezapomí-
nají ani zástupci našeho měs-
ta Vodňany. Od pana starosty 
Václava Heřmana jsme dostali 
pozvání na Předvánoční odpo-
ledne, kterého jsme se zúčastnili  
v úterý dne 15. prosince v Městské 
víceúčelové hale ve Vodňanech. Měli 

jsme tak příležitost se setkat se se-
niory žijícími ve Vodňanech a zažít  
s nimi spoustu zábavy v rámci při-
praveného kulturního programu. 

Dopoledne dne 17. prosince 
zavítaly do našeho domova děti 
ze Základní školy Alešova spolu 
se svými učitelkami paní Polatovou  
a paní Růžičkovou. Kromě zvyku na-
vštívit všechny naše seniory na poko-
jích, zazpívat jim vánoční koledy  
a předat drobné dárečky přidaly 
děti tentokráte i krásný pěvecký 
koncert doplněný hrou na flétnu. 
Dětem a jejich doprovodu ze srdce 
děkujeme, neboť radost a dojetí 
patrné v lesknoucích se očích našich 
seniorů se nedá slovy popsat. 

V pondělí dne 21. prosince jsme 
se s našimi seniory setkali u klavíru 
a celé dopoledne jsme za instru-
mentálního doprovodu instruktorky 
volného času paní Davidové zpívali 
koledy, neboť hudba je vždy potě-
chou duše.

Odpoledne téhož dne se v našem 
zařízení konal již čtvrtý vánoční 
koncert. Tentokrát jsme v rámci 
koncertu vyslechli vánoční písně 
a instrumentální houslovou hru  
v podání dětského pěveckého sbo-
ru Hvězdička. Představil se nám 
také ženský pěvecký sbor Regina 
z Vodňan, jehož vystoupení bylo 
ohromující. Tento koncert patří 
mezi společenské akce, které jsou 
výsledkem spolupráce zástupců 
všech generací a jsou proto vždy 
jedinečné.

Předchozí nácvik koled dne  
21. prosince se nám opravdu hodil, 
neboť jsme si je zazpívali také  
22. prosince s panem Hoffman-
nem. Odpoledne bylo navíc zpest-
řeno hrou na dudy a housle, které 
se ujal právě sám p. Hoffmann.

Den před Štědrým dnem patří 
v našem domově pro seniory slav-
nostní vánoční večeři. Všichni naši 
senioři tak měli možnost prožít pří-
jemný večer v krásně vyzdobené 
jídelně s vůní vánočního cukroví  
a vánočky a za poslechu vánočních 
koled v přítomnosti našich hostů.  
V tento den přijali pozvání zástupci 
našeho města, a to p. starosta Heř-
man, p. místostarosta Bezděkov-
ský, nová první dáma městského 
úřadu PhDr. Cepáková a paní farář-
ka Vendulka Trnková. Po krásných 
proslovech a duchovním slovu jsme 
si pochutnali na smaženém kaprovi 
a bramborovém salátu. Jako jedna 
velká rodina jsme si pak společně 
zazpívali koledy a shlédli krátkou 
divadelní scénku – bajku o čase  
Betlémském připravenou našimi so-
ciálními pracovnicemi, instruktor-
kou volného času a dobrovolnicemi.

Poslední den kalendářního roku 
2009 jsme rovněž patřičně oslavi-
li, a to s chlebíčky, dobrým vínem 
a výbornou zábavou danou vtipy  
V. Menšíka a F. Holzmanna. Můžeme 
si tedy jen přát, aby nám ta silves-
trovská nálada vydržela i po celý 
rok 2010, neboť vždy je na co se 
těšit a z čeho se radovat...


