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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 

velmi 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 

dechovek 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 aktuál-

ní téma cen energií a možných úspor za její spotřebu.  
 

jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 

 

RROOZZLLOOUUČČEENNÍÍ 
Vážení, 

protože 30. dubnem letošního roku končí mé půso-

bení ve funkci ředitelky organizace Centra sociální 

pomoci Vodňany, chtěla bych se s Vámi, kteří bude-

te číst toto číslo našeho měsíčníku, na jeho strán-

kách rozloučit.  

Nejprve bych chtěla velice upřímně poděkovat býva-

lému vedení města Vodňany za pracovní příležitost, 

které se mi dostalo jmenováním do funkce ředitelky 

naší organizace. V organizaci pracuji od 1. července 

2005, takže mne po téměř sedmi letech čeká změna 

zaměstnání, ke které jsem se, nikoliv však bez úva-

hy, rozhodla. 

Má práce má řadu pozitivních aspektů, které ji činí 

velmi zajímavou, tvůrčí a duševně obohacující, ne-

boť jde o činnost, která je vykonávána pro druhé, 

což přináší duševní uspokojení, ve funkci ředitele 

má navíc člověk možnost rozhodovat o budoucnosti 

celé organizace, určovat zaměření její činnosti, roz-

sah poskytovaných služeb a přímo ovlivňovat i jejich 

kvalitu. Přínosem je také to, že si vedoucí pracovník 

sám vybírá členy svého pracovního týmu, aby co 

nejlépe mohl plnit stanovené cíle i vlastní předse-

vzetí.  

Nicméně někdy se sejde 

několik okolností, které 

nutí člověka přemýšlet, 

zda je ve správném čase 

na správném místě, zda 

by pro něho nebylo 

vhodnější se věnovat 

něčemu jinému. A právě k tomuto závěru jsem do-

spěla já, a proto jsem se rozhodla pro změnu, pro 

povolání, která je více spojeno se vzděláním, které-

ho jsem dosáhla během studia na vysoké škole, pro-

tože v současné době nemohu příliš uplatnit po-

znatky ani z oboru práva ani medicíny, neboť ředitel 

zařízení sociálních služeb musí být dnes především 

finančním manažerem a v našem zařízení i staveb-

ním inženýrem, než čímkoliv jiným.  

Město Vodňany vyhlásilo v uplynulých dnech výbě-

rové řízení na pozici ředitele/ky CSP Vodňany a já 

doufám, že se jeho zástupcům podaří najít osobu, kte-

rá bude splňovat předpoklady pro tuto funkci, která si 

jako svůj cíl stanoví maximální spokojenost uživatelů 

našich služeb, ale i příznivé pracovní podmínky pro 

zaměstnance, bez nichž se žádný ředitel neobejde. Což 

je zároveň i mým přáním určeným Vám, našim klien-

tům a celému pracovnímu týmu organizace. 

Loučí se a jaro plné sluníčka přeje 
 

                                       JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová

           ředitelka CSP Vodňany 

 

číslo 4 ročník 6                                                       duben 2012 



 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
BŘEZEN 2012 

 

„Březen za kamna vlezem“. Tak to 
je pranostika týkající se měsíce 
března a počasí uplynulého měsíce 
potvrdilo její pravdivost, neboť 
chlad a vítr nás, kteří jsme byli nu-
ceni se pravidelně vydávat ze svého 
domova ven, opravdu potrápily. 
Venku jsme sice moc nepobývali, 
ale to nám ještě nezabránilo v tom, 
abychom byli aktivní v zázemí do-
mova, kde na nás nepříznivé počasí 
nepůsobilo, takže jsme např. ve 
středu dne 7. března zorganizovali 
„Jarní klání ve sportovních disci-
plínách“. Nejdříve jsme si udělali 
rozcvičku na prohřátí svalů a poté 
jsme hráli minibasketbal, pozemní 
hokej a petanque. Hrou „na čáru“ 
jsme se vrátili i do školních let. 
Sportování se nám líbilo a došli 
jsme k závěru, že do „starého žele-
za“ ještě rozhodně nepatříme. 
 

 
 

Téhož dne odpoledne se v domě 
s pečovatelskou službou konala 
přednáška pí. Edity Žežulkové 
s názvem „Život je to nejcennější, 
co máme“, která byla věnována 
bezpečnosti seniorů. O této před-
nášce jsme již informovali 
v předchozím čísle našeho měsíční-
ku i březnovém Zpravodaji města 
Vodňany.  
 

 
 

Mezinárodní den žen je svátek, kte-
rý naši senioři znají ještě ze svého 
aktivního života, tak jsme si jej ve 
společnosti taneční country skupi-
ny z Prachatic připomněli a strávili 

jsme tak příjemně odpoledne dne 8. 
března. 
Zkrášlit prostředí domova pro seni-
ory bylo cílem naší aktivity dne 12. 
března, kdy jsme si nachystali truh-
líky, lopatky, zahradní rukavice a 
hlavně jarní květiny a osázeli spo-
lečně truhlíky. Výsledkem byly truh-
líky plné voňavých květin, krás-
nější domov pro seniory a uspoko-
jení z vydařeného díla.  
 

 
 

Ve středu dne 21. března nás na-
vštívily děti z Mateřské školy 
Drahonice. Pásmo písní a básní 
doplněné pohádkou a tanci nás 
utvrdilo v tom, že každý den stráve-
ný v MŠ má na vývoj schopností a 
dovedností dětí velmi příznivý vliv, 
protože předvedený program byl 
náročný, takže bez předchozí sys-
tematické přípravy pod vedením 
učitelek by jej nebylo možno zvlád-
nout. Děti nám také přinesly dáreč-
ky, kterými nás moc potěšily. 
Odpoledne dne 21. března jsme 
strávili v Internetové kavárně Co-
lombina v Městském kulturním 
středisku Vodňany. Odpoledne 
jsme tak vyplnili internetovým hle-
dáním informací o sportovních 
potřebách, které senioři využívají 
k pravidelnému procvičování těla. 
Ve čtvrtek večer dne 22. března 
jsme se s našimi seniory vydali do 
městské galerie na přednášku 
s dataprojekcí fotografií pí. Šmído-
vé. Tato přednáška s názvem 
„Indie posvátná aneb po stopách 
Budhy, Džiny a Nánaka“ nás 
provedla severní Indií, dozvěděli 
jsme se řadu zajímavostí o této ze-
mi, o místních zvycích i nábožen-
ství.  
V pondělí odpoledne dne 26. břez-
na nám na harmoniku zahrál a za-
zpíval p. Bísek z Vodňan, který 
svou hru doplnil příběhy a vtipy ze 
života.  S chutí jsme si zazpívali a 

výborně se pobavili, za což patří 
našemu hostovi velké poděkování. 
Protože vždy vítáme možnost nau-
čit se něco nového, věnovali jsme se 
dne 28. března nám neznámé tech-
nice mramorování vajec. Touto 
technikou obarvená vajíčka pak 
zdobila naši společenskou místnost 
v průběhu velikonočních svátků. 
 

 
 

Ve čtvrtek dne 29. března jsme měli 
také možnost uvítat v našem zaříze-
ní žáky ze Základní školy Bavo-
rovská ve Vodňanech. Pod vede-
ním pí. učitelky Mgr. Černoškové 
nám žáci 2. třídy předvedli vystou-
pení plné písniček o zvířatech. Písně 
byly doprovázeny hrou na flétny, 
klavír a kytaru. Součástí programu 
byla i recitace dětí, jejichž přednes 
byl vskutku dokonalý, takže by děti 
obstály i vedle dospělých a zkuše-
ných recitátorů. 
 

 
 

Poslední akcí měsíce března bylo 
téhož dne hudební představení 
Agentury Šimona Pečenky 
„Vzpomínky na kovboje“, které 
bylo spojeno s výraznou osobností 
naší hudební scény p. Waldemarem 
Matuškou. V průběhu odpoledne 
zazněly např. písně „Jó třešně zrá-
ly…“, či „Ač bylo mě i jí tak šest-
náct let…“ a mnoho dalších. Do-
provodné slovo p. Pečenky se týka-
lo života a tvorby zesnulého zpěvá-
ka, což nás přimělo vrátit se časem 
o několik desítek let zpátky do let, 
kdy jsme byli schopni protancovat 
třeba celou noc.  

Bc. Daniela Davidová 
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