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jak jde čas... v CSP Vodňany

Únorové kulturní akce v CSP Vodňany

„Únor“ je podle gregoriánské-
ho kalendáře druhý měsíc v roce. 
Má 28 dní, v přestupném roce 
má 29 dní. Třikrát v historii měl 
únor i 30 dní. Český název měsí-
ce vysvětlují jazykovědci tím, 
že se v tuto dobu při tání ledu 
ponořují ledové kry na řekách 
(únor = nořiti se).

V římském kalendáři byl únor 
posledním měsícem v roce. Právě 
proto tento měsíc má proměn-
livý počet dnů a právě k němu 
se přidával v přestupném roce 
jeden den. Při přechodu z julián-
ského na gregoriánský kalendář 
se tento zavedený postup nemě-
nil. 

Nevím jak vy, ale mě se vždy 
v únoru vybaví známé pranos-
tiky ale jelikož jsou to jenom ty 
nejznámější, zapátrala jsem  na 
internetových stránkách a něk-
teré méně známé pro Vás vyhle-
dala. 

Únor bílý, pole sílí

ve středu 10. února od 14.30 hodin
Klavírní koncert Michaely Skočné
v „zimní zahradě“ Domova pro seniory

ve čtvrtek 11. února od 16. hodin
Masopustní zábava – v jídelně 
domova

v pondělí 15. února od 15. hodin
„Křeslo pro hosta“ - Vyprávění  
o Vodňanech s dataprojekcí paní 
Štěpničkové „Vodňany minulé, pří-
tomné a možná budoucí?“ 
V „zimní zahradě“ Domova pro 
seniory

v úterý 16. února v 15. hodin
Černá hodinka - barokní hudba 
ze Štěkně a dramatizace povídky 
K. Klostermanna „DVĚ GARDY“. 
V Městském kulturním středisku 
Vodňany
Zájemci, hlaste se u paní Davidové 
odchod z Domova pro seniory ve  
14. 20 hodin Vstupné: 10,- Kč

ve středu 24. února od 15. hodin
Zpěv a hra na harmoniku paní 
Hůlkové 
V „zimní zahradě“ Domova pro 
seniory

- změna vyhrazena -

Sněhový únor - sílí úhor. 
Únorová voda - pro pole škoda. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu  
ke kamnům s ušima. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 
Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to 
spálí. 
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá. 
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. 
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. 
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi. 

Marcela Bezděkovská, asistent

Ing. Richter Alois 3. 2.

Študentová Jarmila 4. 2.

Hazuka Josef 9. 2.

Jelínková Vlasta 20.2.

Jelínková Miluška 21. 2.

Štér Josef 21. 2.

Demedová Marie 24. 2.

ÚnoroVÍ oslaVenci
 

 

 



 





Blahopřejeme! 



Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz

Shrnutí kulturních akcí  
v CSP Vodňany za měsíc leden

architektonické, tak po stránce 
výuky. P. Merten nás informa-
cemi o rybníkářství doplněnými  
o recepty na rybí speciality vel-
mi zaujal a celé odpoledne strá-
vené v jeho společnosti bylo vel-
mi příjemné. I když p. Merten 
odchází koncem školního roku 
do důchodu, má energie na roz-
dávání.

Naše pravidelná návštěva Inter-
netové kavárny Colombina ve 
Vodňanech se v tomto roce poprvé 
uskutečnila ve středu dne 13. led-
na. Naším tématem byly tentokrát  
e-mailové schránky a jejich účelné 
i zábavné využití.

Rok 2010 jsme v našem 
domově přivítali odpoledne  
6. ledna společně se Třemi krá-
li. I když se jednalo spíše o tři 
královny, neboť Tři krále před-
stavovaly zaměstnankyně naší 
organizace. Všichni senioři byli 
velmi mile překvapeni, protože 
do poslední chvíle nic netuši-
li. Navštívili jsme každý pokoj  
a s každým jsme si zazpívali zná-
mou tříkrálovou píseň a darova-
ly na památku malý dáreček. 

Tři králové do našeho zaří-
zení zavítali také 9. ledna, a to  
v rámci Tříkrálové sbírky orga-
nizované Charitou ČR. Děti  
v rolích třech králů a za dopro-
vodu pí. Horákové seniory rov-
něž potěšily svým zpěvem.

V pondělí 11. ledna nám  
o svém životě a práci v tzv. 
Křesle pro hosta vyprávěl pan 
Ing. Miroslav Merten. P. Merten 
je ředitelem Rybářské školy ve 
Vodňanech již mnoho let a tak 
vyprávění doplněné dataprojek-
cí fotografií se týkalo převážně 
rybářské školy, jejích začátků  
a vývoje do dnešní podoby. Ško-
lu nám představil jak po stránce 

V rámci Černé hodinky 
uskutečněné téhož dne v Měst-
ském kulturním středisku ve 
Vodňanech jsme se ponořily do 
minulosti spolu s p. Louženským  
a toulaly se historií Vodňan. Jeho 
trpělivá práce v archivu mu dala 
možnost seznámit se s mnoha 
zajímavostmi o životě „Vodňan-
ských“, které pak popsal ve své 
knize „Vodňany před 100 lety“. 
Díky ní a jeho vyprávění teď víme, 
kdo a kde bydlel, jaké domy jsou 
spojovány s pověstmi, jakým čin-
nostem a pracím se lidé věnovali  
v minulém století, jaká chova-
li zvířata atd.. Sami senioři pak 
díky vzpomínkám potvrzovali 
slova přednášejícího. 

V úterý dopoledne dne  
19. ledna jsme ve společenské 
místnosti přivítali manžele Dub-
ských z Libějovic, kteří přijeli i se 
svým psem rasy leonberger a tře-
mi štěňaty vlčáka. Naši senioři se 
tak dozvěděli mnoho informací 
o chovu těchto plemen a měli  
i možnost se s pejsky pomazlit, 
každého si pohladit a řádně je 
„pomuchlat“. Manželé Dubských 
s sebou přivezli i ročního syna, 
který nám všem dokázal, že se 
jich vůbec nemusíme bát, neboť 
on si se svými psími kamarády 
hraje odmalička. 

V úterý 26. ledna se nám  
v plné kráse předvedly členky 
– seniorky TJ Sokol ze Strun-
kovic nad Blanicí a z Prachatic. 
Ukázaly nám všem, že věk není 
překážkou k ladnému provádění 
cviků. Celé vystoupení bylo vel-
mi působivé, neboť bylo dopro-
vázeno hudbou a provedeno se 
šátky v barvách trikolóry. Cvi-
čenkyně nám předvedly sklad-
bu, kterou zacvičily v Praze na 
Sokolském sletu v roce 2006,  
a pro nás byly velkou inspirací 
a motivací k pohybu, který, jak 
nám dokázaly, patří ke každému 
věku.

Daniela Davidová 
instruktor volného času 


