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jak jde čas …          v CSP Vodňany

13. 5. 2012 – DEN MATEK
První zprávy o "předchůdci" Svát-

ku matek sahají do Anglie 16. 

století. Tehdy se tomuto dni říkalo 

Mateřská neděle nebo Neděle 

matek a slavil se na počest všech 

anglických matek v období zva-

ném Lent (tj. čtyřicetidenní postní 

období od Velikonoc). V USA 

poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward 

Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. sto-

letí se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 

dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, po-

kračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která požáda-

la pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západ-

ní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest 

paní Jarvisové a všech matek světa.

V roce 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948 bez pro-

středků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň   

za ustavení Dne matek jako  národního svátku. Do-

čkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den matek prohlá-

šen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření 

lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky 

nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly 

děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Do-

spělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané

USA se zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku už

neměl, a červenou ti ostatní.

Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém Českosloven-

sku zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, pro-

tože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal 

takto: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka

byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda cho-

dila do kostela, ale neměla k tomu kdy,  protože mu-

sela dřít na rodinu..."

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech uš-

lechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a 

nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku ni-

kdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zá-

kony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.

Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout 

úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou gene-

raci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mu-

žem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisí-

ciletí tolik postrádá.
                                                                                       připravila

                                                                                          Pecková Petra

Ke dni 30. dubna 2012 ukončila svůj pracovní poměr 

v CSP Vodňany p. ředitelka JUDr. MUDr. Kellnerová 

Marcela. Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za 

její sedmiletou činnost v naší organizaci a popřát jí 

hodně štěstí v její další kariéře. Od 1. května 2012 je 

pověřena zastupováním organizaci vrchní sestra p. 

Miroslava Hynková, na kterou se mohou klienti i 

zaměstnanci obracet po dobu, než bude zvolen nový 

ředitel/ka CSP Vodňany.

číslo 5 ročník 6                                                       květen 2012



připravila
Daniela Davidová, Bc.

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
KVĚTEN 2012

Ve středu 4. dubna
v dopoledních hodinách jsme 
přivítaly v našem domově 
pro seniory děti ze Základní 
školy Alešova. Svým velikonoč-
ním koledováním a dárečky potě-
šily všechny seniory na jejich 
pokojích. Dětem a pí. uč. Mgr. 
Anně Tíkové patří velké poděko-
vání. 

     Naše pravidelné návštěvy 
Internetové kavárny jsou pro 
nás velkým přínosem. Nejen, že 
se dostaneme do společnosti, ale 
také máme možnost zjistit si in-
formace, které nás zajímají. Ten-
tokráte jsme se ve středu dne 11. 
dubna zaobírali zajímavostmi 
jednotlivých měst.

V pondělí 16. dubna jsme 
po dlouhé přestávce opět zorga-
nizovali prodej různých sladkých 
i slaných dobrot. Ty nám vyrobili 
studenti ze Středního odborného 
učiliště ve Vodňanech. Na tyto 
pochoutky „U Labužníka“ se 
senioři velmi těšili, což nám do-
svědčil jejich bleskový výprodej.

Na přednášku badatele p.
Louženského v MěKs ve Vodňa-
nech, v úterý dne 17. dubna, jsme 
byli velmi zvědaví. Přednáška 
s názvem: „Z historie židovské 
komunity ve Vodňanech- Vzpo-
mínka na oběti holokaustu v 
dubnu roku 1942“ byla sice 
smutná, ale měla velký přínos 
pro nás pro všechny. Skoro 
všichni přítomní jsou totiž vod-
ňanští rodáci a ti ve svém vyso-
kém věku znali osobně jednotlivé 
členy této komunity. Měli tím  
možnost se se svými informace-
mi podělit s ostatními.   Ve stře-
du 18. dubna nás svou přítom-

ností potěšila pí. Mgr. Kadleco-
vá, majitelka a cvičitelka dvou 
krásných koček a jednoho psa. 
V rámci této zooterapie, což je 
léčebný kontakt člověka se zvíře-
tem, jsme poznali, jak jsou pro 
nás zvířata významná, a jaký 
mají na nás pozitivní vliv.

A protože jsme pyšní na to, že 
jsme „vodňanští“, pozvali jsme si 
v pondělí dne 23. dubna ředitele 
Rybářské školy ve Vodňanech p. 
Ing. Dubského        společně s 
jeho studenty.
Na přednášce s názvem „Co ještě 
nevíme o Rybářské škole ve 
Vodňanech?“ jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých věcí. Nejen o 
plánovaných přestavbách a ji-
ných projektech, ale měli jsme 
možnost klást i otázky studentovi 
i studentce (což je jako ženské 
povolání v tomto oboru netradič-
ní). Např. jaký pro ně má studi-
um význam, a co vše se zajíma-
vého v této škole naučili. Názor-
ně nám ukázali, jak se pletou 
rybářské sítě. Na závěr jsme měli 
možnost vidět zajímavý film o 
Rybářské škole.

            V úterý 24. dubna jsme 
shlédli nádherné pásmo písní a 
básní dětí z Mateřské školy Chel-
čice. Jako vždy nás děti moc po-
těšily. Nejen tím, že se nám 
předvedly po umělecké stránce 
v plné kráse, ale již jen jejich

přítomnost s úsměvy na tváři je 
pro nás velkým svátkem. 

Druhý den ve středu 25. 
dubna v dopoledních hodinách 
v rámci Zeyerových Vodňan 
2012 jsme ve spolupráci 
s Městskou knihovnou ve Vod-
ňanech v našich prostorách přiví-
tali pana spisovatele Jana Míku 
z Tábora. Pan Míka je pro nás 
televizní diváky znám svými 
seriály, jako je např. Náměstíčko, 
Šípková Růženka, Cukrár-
na…Dozvěděli jsme se, jak se 
píše seriál, kde se tzv. berou ná-
pady, jaké povinnosti má spiso-
vatel vůči televizi a mnohé další. 
Za návštěvu jsme byli moc rádi a 
našemu hostu tímto děkujeme.

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

Narozeniny

KVĚTEN 2012

Jirásková Gabriela 4.5.

Vácová Jiřina       4.5.

Zinkeová Jiřina    6.5.

Hájíčková Marta  18.5.

Husová Jarmila    18.5.

Šílený František  19.5.

Kadlec Josef       21.5.

Bláha Jan          26.5.

Holečková Věra   30.5.

!!!BLAHOPŘEJEME!!!




