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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                    Měsíc srpen jsme kulturně zahájili dne 2. 

Srpna koncertem pana Hrdličky, harmonikáře, který si k našemu příjemnému překva-

pení s sebou přivedl muzikantské kamarády, paní Hůlkovou a pana Nečase. Měli jsme 

tak možnost si vyslechnout nejen naše krásné české písně, ale i poznat různé druhy 

harmonik a způsoby hraní na tyto nástroje. Dozvěděli jsme se i něco o tom, co stojí 

pořízení té které harmoniky a kolik člověk zaplatí za svou harmonikářskou vášeň.  

                     Ve středu dne 4. srpna jsme přivítali v našem „Křesle pro hosta“ dalšího 

vzácného hosta, kterým se tentokráte stala paní Mgr. Polatová. Paní Polatová nám vel-

mi pěkně povyprávěla o svém životě, o své cestě učitele a také o své chuti pomáhat 

lidem a všem potřebným, kterou už mnohokrát projevila i vůči naším klientům žijícím v 

domově. Ve druhé polovině své návštěvy si pro nás připravila soutěže o poznávání de-

chovek a Vodňanska.  

                     Za poznáním jsme se vydali ve čtvrtek dopoledne dne 26. srpna. Cílem se 

nám stal malebný statek paní Soukupové v nedalekém městečku Bavorov. Již z dálky 

nás uchvátilo množství květin – krása slunečnic, aster, růží, afrikánů, ale i kaktusů. 

Kromě květin se paní Soukupová věnuje také péči o zvířata, což bylo patrné z četného 

počtu domácích zvířat volně se pohybujících po statku - psů, koček, koní, slepic, 

kachen a holubů, jejichž chov vyžaduje každodenní péči, která je náročná a nikdy ne-

končící. Láska zvířat je ale pro pí. Soukupovou dostatečnou odměnou.  

                     Ani v srpnu jsme nevynechali pravidelnou návštěvu internetové kavárny, 

kam jsme se vydali odpoledne dne 26. srpna. U dobré kávy, či sklenky vína jsme se 

dohodli na společném tématu, kterým jsme se to odpoledne zabývali. Zvítězilo aktuální 

téma cen energií a možných úspor za její spotřebu.  
 

jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 

Rozšíření nabídky pečovatelské 
služby v roce 2012 

CSP Vodňany je kromě pobytových 

služeb také poskytovatelem terénní 

pečovatelské služby.  

Pečovatelsk{ služba je zn{m{ veřej-

nosti zejm. díky svým základním 

činnostem (definovaným z{konem).  

Nad r{mec z{kladních činností byly 

již v předchozích letech nabídnuty 

uživatelům tzv. fakultativní činnos-

ti. Od ledna 2012 přich{zíme 

s rozšířením jejich nabídky: 

 zprostředkov{ní volnočasových a 

z{jmových aktivit,  

 využív{ní běžně dostupných slu-

žeb a informačních zdrojů,  

 jin{ pomoc související s chodem 

dom{cnosti,  

 doprovod osoby do vzd{lenosti 3 

km od bydliště nad r{mec z{klad-

ních činností (např. n{vštěva př{-

tel, proch{zka), 

 doprava osoby do vzd{lenosti 50 

km od sídla organizace vozidlem 

organizace, 

 pomoc s vyřizov{ním úředních 

z{ležitostí, 

 n{cvik a upevňov{ní motorických 

schopností (n{cvik chůze, pasivní 

a aktivní cvičení apod.). 

Věříme, že tato nabídka bude pro 

naše st{vající i budoucí klienty zají-

mav{ a že jim usnadní jejich každo-

denní život. 
 

JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 

ředitelka CSP Vodňany 

číslo 1    ročník 6                                                  leden 2012 



připravila Daniela Davidová, Bc. 

 

 

 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
PROSINEC 
Ve společenské místnosti se 
koncem listopadu objevil 
krásný ručně vyřezávaný 
betlém vypracovaný do nej-
menších detailů šikovnýma 
rukama p. Janouška 
z Vodňan. Ten nám během 
své návštěvy navíc povyprávěl 
o tom, co ho k řezbařině při-
vedlo, jaké dřevo je nejvhod-
nější pro výrobu betlémů a 
které soutěţe jeho betlémy 
vyhrály. Za zapůjčení betlému 
děkujeme.  

 
Dne 6. prosince navštívil naše 
seniory Mikuláš spolu s an-
dělem a čertem. S přáním 
spokojenosti, štěstí a zdraví 
obešel pokoje klientů. Zasta-
vil také v jídelně našeho do-
mova, aby si vyslechl básnič-
ky a písničky dětí (většinou 
zaměstnanců organizace) a 
rozdal jim sladké dárečky. 
Mikulášská zábava pokračo-
vala hrou oblíbené kapely 
„Dřemlinka“.  
Dne 8. prosince jsme se vyda-
li na výlet do Strakonic na 
Vánoční jarmark, který se 

konal v místní Sokolovně. 
Jarmark byl organizován Na-
dací pro transplantaci kostní 
dřeně. Předmětem prodeje 
byly také výrobky klientů na-
šeho domova, kteří je darovali 
k prodeji. 
K vánocům neodmyslitelně 
patří pečení vánočního cuk-
roví, a tak jsme na 12. pro-
since připravili vše potřebné: 
těsto, mouku, vál, formičky, 
úsměvy a omoučené tváře a 
pustili se do pečení. Cukroví 
se vydařilo a s kávou a čajem 
výborně chutnalo. 

Téhoţ dne nás p. Sáček ze 
Štěkně seznámil v rámci 
„Černé hodinky“ s historií 
Selských jízd v České republi-
ce a hlavně s obnovením je-
jich tradice v našem kraji.  
Dne 13. prosince jsme měli 
v uplynulém kalendářním 
roce naposledy příleţitost si 
poslechnout krásné písně a 
básně dětí ze soukromé Ma-
teřské školy Sluníčko 
z Vodňan. Tématika zvířátek, 
co ţijí o vánočním čase v lese, 
byla velmi poutavá.  

Tentýţ den k nám zavítala 
také děvčata z 9. třídy ZŠ 
Bavorovská na diskusi o po-
voláních souvisejících se so-
ciálními sluţbami a o ţivotě 
seniorů v našem zařízení. Ţá-
ci zjišťovali, co je obsahem 
pracovní náplně našich soci-
álních pracovnic, pečovatelek, 
všeobecných sester apod.  
Dne 14. prosince jsme se na 
základě pozvání představitelů 
Města Vodňany zúčastnili 
tradičního vánočního setká-
ní seniorů ve Víceúčelové 
hale ve Vodňanech. O zába-
vu se postaraly děti 
z tanečního krouţku ze ZUŠ 
Vodňany a Temelínská kape-
la, o občerstvení šikovné ruce 
učňů z SOU Vodňany. Šle-
hačkou na pomyslném dortu 
byly tanečky představitelů 
města s přítomnými senior-
kami. 

Dne 19. prosince nás pod 
vedením Mgr. Kalivodové 
potěšily svým zpěvem koled a 
vánočních písní v doprovodu 
kytary studentky z Gymná-
zia Vodňany. 
 

 

Dne 20. prosince se v našem 
zařízení konal sváteční Vá-
noční koncert. Vánoční atmo-
sféru „přivezl“ aţ z Českých 
Budějovic ženský pěvecký 
sbor Rozmarýn. 
Jiţ pravidelně nás před Váno-
cemi navštěvují žáci ze ZŠ 
Alešova. Letos přišli s Mgr. 
Polatovou a pí. uč. Mgr. Tíko-
vou dne 21. prosince. Dvě 
skupinky dětí se rozešly po 
pokojích a potěšily tak kaţ-
dého seniora koledou a ručně 
vyrobeným dárkem. 

 
Pro seniory Domu s pečova-
telskou sluţbou ve Vodňa-
nech jsme zorganizovali také 
vánoční posezení, které jsme 
věnovali vzpomínkám na Vá-
noce proţité v dětství i našim 
společně stráveným chvilkám 
v DPS. 
Sváteční štředrovečerní ve-
čeře se v našem zařízení ko-
nala dne 23. prosince. Pozva-
ní hosté p. starosta Ing. Blaš-
čák a pí. farářka MUDr. Čer-
mínová ji zahájili svátečními 
slovy s přáním všeho nejlep-
šího do nového roku. Po pro-
slovech a přípitku nastal čas 

večeře v podobě tradičního 
kapra s bramborovým salá-
tem a cukrovím. Kulturní 
program patřil sl. Nele Socho-
rové a jejímu klavírnímu do-
provodu pí. Daniele Davidové. 
Obzvlášť dojemně zněla píseň 
Ave Maria. Na závěr jsme si 
vánoční koledy zazpívali také 
všichni společně. 
Dne 28. prosince nás navští-
vili žáci v doprovodu pí. uč. 

Venety Marešové. Ţáci nás 
potěšili svými písněmi 
s vánoční tématikou.  
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