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jak jde čas …          v CSP Vodňany

„„NNáášš jjííddeellnnííččeekk““

V kuchyni Centra sociální pomoci Vodňa-
ny (stravovací úsek) se na základě jídelního líst-
ku připravují jídla dle určitých typů diet.            
Pod číslem 3 je dieta racionální (tj. normální 
strava- bez zdravotního omezení), pod číslem 4 
dieta žlučníková, pod číslem 9/4 dieta žlučníko-
vá a zároveň diabetická a pod číslem 9 dieta dia-
betická. Zásadami těchto typů jídel je zdravá       
a výživově hodnotná strava, která zároveň splňu-
je omezení pro danou dietu. 

Jídelní lístek připravují a sestavují spo-
lečně vedoucí kuchyně Drahomíra Bečková 
a zásobovačka Jitka Mašková (dle náplně práce) 
v rozsahu svých možností. Při sestavování           
se zohledňuje skladba jídla dle potřebných diet. 
Jídelní lístek pak podléhá konečnému schválení 
ředitelkou organizace Bc. Danielou Davidovou, 
popř. vrchní sestrou Miroslavou Hynkovou. 

Náš „jídelníček“ je sestavován na základě 
informací z běžné praxe ve stravovacím provozu, 
dále dle přání uživatelů CSP Vodňany a hlavně je 
čerpáno z dostupné odborné literatury, zabývají-
cí se danou dietou. Způsob přípravy pokrmu      
a jeho složení odpovídá dané výše jmenované 
dietě.

Důležitým upozorněním pro nás je ovliv-
nění skladby jídelníčku např. pro diabetiky, kteří 
by v rámci své léčby měli omezit, nebo úplně 
vyloučit některé složky jídel. Je to např. cukr, 
zákusky, rohlíky nebo tučná masa apod.

Zaměstnanci ku-
chyně i ostatní za-
městnanci, kteří se 
spolupodílí na tom, 
aby Vám v CSP 
chutnalo, Vám přejí 
„DOBROU CHUŤ“.

připravila Jitka Mašková

                                                                                    

„Rozmarné léto“ v Centru sociální 
pomoci Vodňany

V rámci grantového programu Podpora živé 
kultury se v Centru sociální pomoci Vodňany usku-
teční projekt s názvem  ,,Rozmarné léto“.

            Tento projekt je financovaný Jihočeským 
krajem. Kulturní akce budou probíhat  v měsících 
červenci až září v prostorách domova pro seniory 
Centru sociální pomoci Vodňany Žižkovo nám. 21, 
Vodňany. V rámci tohoto projektu vystoupí folklorní 
soubor ,,Malý furiant“  z Českých Budějovic, taneč-
ní soubor ,,Libín“ z Prachatic, lidový taneční soubor  
Lučina z Úsilné, hudebník pan Hoffman z Vodňan 
s hrou na dudy, Spolek harmonikářů z Vodňan          
a pěvecký soubor ,,Cink „ z Prachatic. 

O přesných termínech akcí budete včas         
informováni prostřednictvím místního rozhlasu,   
plakátků, na stránkách našeho měsíčníku              
„Jak jde čas… v CSP Vodňany“, či Zpravodaje    
města Vodňany.  Akce budou zdarma a přístupné 
široké veřejnosti. Jsou zváni především senioři         
a zdravotně znevýhodnění občané z Vodňan a okolí. 

Bližší informace o těchto akcích můžete    
získat přímo v sídle CSP Vodňany  v  kanceláři soci-
álních pracovnic nebo přímo u pí. Remišové na tel. 
čísle 383 382 625. Projekt bude realizován 
z grantového programu Jihočeského kraje

připravila Eva Remišová
instruktorka volného času

Projekt je realizován s finanční podporou 
Jihočeského kraje.
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Narozeniny

ČERVENEC 2012

Šachová Helena              4. 7.

Čiberová Božena           10. 7.

Zánová Marie                11. 7.

Kočárníková Anna        13. 7.

Veselková Anna             14. 7. 

!!!BLAHOPŘEJEME!!!



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
ČERVEN 2012

V rámci studentského 
„Junáles“, nás prvním červnovém 
dni, v CSP Vodňany navštívili 
studenti vodňanského gymnázia. 
Připravili si pro nás krásnou pa-
rodii známého muzikálu „Rebe-
lové“. Toto představení bylo plné 
„nakažlivé energie mládí“, která 
se šířila prostorem na všechny 
diváky.  Mnoho písniček znali 
naši senioři z mládí, a tak si je 
„pobrukovali“ spolu s účinkují-
cími.  A kdyby to zdravotní stav 
dovolil, určitě by si se studenty 
„zaskotačili“.

V úterý 5. června jsme si 
pro naše seniory, zapůjčili od 
chovatelky králíků pí. Seberové, 
zakrslého Teddy králíčka. Je to 
velmi malá rasa. Charakteristic-
kým znakem je jeho hustá, dlou-
há hebká srst, a klidná povaha. 
Konkrétní plemeno jsme proto 
využili v rámci zooterapie u na-
šich klientů.  Spokojené tváře 
našich klientů nás ujistily v tom, 
že zvířata jsou nedílnou součástí 
našeho života. 

Ve čtvrtek 7. června  
jsme přivítali milou návštěvu z 
vodňanského Loutkového sou-
boru Pimprlata. Herci tohoto 
vyhlášeného souboru si pro naše 
seniory připravili dvě  pohádky, 

kterými nás provázel  kdo jiný 
než Kašpárek. Všichni jsme se 

alespoň na chvíli vrátili do dob 
našeho dětství.  A díky milým 
hercům jsme se mohli s loutkami 
více sblížit a prohlédnout si je z 
blízka.
              V pondělí  4. června nás 
navštívila milá paní  ředitelka   
Městské galerie Vodňany, Mgr. 
Jitka Velková  s velice zajímavou 
přednáškou na téma: ,,Záhadné 
Vodňany“. Pro představu s sebou 
přinesla i historické fotografie, 
které byly promítány na datapro-
jektoru a proto byly vidět i detai-
ly obrázků. To si naši senioři 
velice pochvalovali a se zájmem 
naslouchali jejímu poutavému 
vyprávění.

Na středu 13. června jsme 
se moc těšili, s očekáváním, co 
zase nového si pro nás připravily 
děti ze soukromé Mateřské školy 
Sluníčko. Bylo neuvěřitelné sle-
dovat, jak šikovné jsou malé děti, 
když se jim paní učitelky věnují 
s láskou a trpělivostí.  Děti před-
vedly všestranně pestrý a velice 
pěkný program. Co všechno 
zvládnou bez známek trémy a 
nejistoty.  Po jejich vystoupení se 
nám ani nechtělo zpátky na poko-
je, protože nám tady v CSP Vod-
ňany zůstal takový zvláštně pří-
jemný pocit, který se nedá po-
psat. Ten se musí zažít na vlastí 
kůži.

              V pondělí 18. června 
odpoledne nás poctil svou milou 
návštěvou p. Miloš Štěpnička se 
svou heligonkou.  Jen co vkročil 
do našeho zařízení, přišel s ním 
neuvěřitelný,, příval energie a 
elánu“, který ještě umocnil svým 
zpěvem a hrou na harmoniku, 

proloženou historkami ze života. 
A nechyběly ani vzpomínky na 
doby nedávno minulé, kdy se 
jeho kroky a kroky našich obyva-
tel  sešly. Ať už ve společném 
zaměstnání nebo jinde. Bylo  
prostě na co vzpomínat.

                  Ve středu 20. června 
v dopoledních hodinách se 
s našimi seniory přišli rozloučit 
předškoláci z Mateřské školky 
z Malovic. Děti nás pravidelně 
navštěvovaly po celou dobu je-
jich docházky do školky. Vždy 
přišly se  zajímavými písničkami, 
básničkami, pohádkami a měli 
pro nás        pod vedením paní 
učitelky připraveno zajímavé 
vystoupení.  Přejeme jim při 
vstupu do školy mnoho úspěchů, 
aby se jim       ve škole líbilo a 
měly štěstí na samé hodné a 
moudré paní učitelky.
Ve čtvrtek 21. června nás i přes 
velké předprázdninové pracovní 
vytížení navštívila paní PeaDr. 
Ivana Kalivodová s děvčaty, 
Pavlínou Noskovou a  Alenou 
Bӧhmovou, studentkami vodňan-
ského gymnázia. Petra též zahrá-
la na klavír svou vlastní skladbu, 
při které se nechtělo ani věřit, že 
ji skládala tak mladičká sklada-
telka.  Studentka  Alena  nádher-
ně hrála na kytaru, 
a po rozeznění jejího sopránu se 
všem přítomným tajil dech.  Za-
hanbit se nenechala ani paní pro-
fesorka. Společnou písní se stu-
dentkou Alenou vystoupení za-
končily.

TTyyttoo nnoovviinnyy ssee vvyyddáávvaajjíí nnaa 22 mměěssíí--
ccee,, ddaallššíí vvyyddáánníí mměěssííččnnííkkuu mmůůžžeettee
ooččeekkáávvaatt vv zzáářříí 22001122.. PPřřeejjeemmee
vvššeemm kklliieennttůůmm hheezzkkéé pprráázzddnniinnyy
ppllnnéé ppoohhooddyy aa sslluunnííččkkaa..

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




