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jak jde čas …          v CSP Vodňany

NAROZENINY

ČERVEN 2013

Hrubý Pavel 11. 6.

Vejvodová Miluše 17. 6.

Tuháček Ladislav 21. 6.

Zámečníková Anna 22. 6.

Švecová Jarmila 24. 6.

Bísek Ladislav 28. 6.

Zíková Zdena 29. 6. 

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Den	otců

Den	otců	u	nás	není	příliš	známý.	Připadl	na	19.	
června	 a	 vznikl	 ve	 Spojených	 státech.	 USA	 ale	
nejsou	jedinou	zemí,	kde	se	svátek	slaví.	Mnoho	
zemí	 vyhradilo	 jeden	 den	 v	 roce	 všem	 otcům,	
tátům	a	tatínkům.

Historie
První	 den	 otců	 uspořádala	 paní	 Sonora	 Smart	
Dodd	roku	1910.	Její	maminka	zemřela	a	ji	i	pět	
sourozenců	 vychovával	 otec.	 Tehdy	 si	 jako	 do-
spělá	uvědomila	otcovu	lásku,	obětavost,	odvahu	
a	 nezištnost,	 se	 kterou	 se	 svým	 dětem	 doma	
věnoval,	 a	 chtěla	 mu	 projevit	 vděčnost.	 První	
oslava	 otce	 se	 konala	 v	U.S.A.,	 v	městečku	 Spo-
kane	(stát	Washington)	19.	června	1910	– v	den	
narozenin	pana	Smarta.	Slavení	dne	otců	se	šíři-
lo	i	do	dalších	měst	v	U.S.A.	a	v	roce	1924	prezi-
dent	 Calvin	 Coolidge	 navrhl	 ustanovení	 Národ-
ního	dne	otců.	To	se	stalo	prohlášením	preziden-
ta	 Lyndon	 Johnsona	 roku	 1966.	 Společným	
dnem	otců	byla	ustanovena	 třetí	 neděle	 v	 červ-
nu.
V	 Německu	 je	 ovšem	 jiná	 tradice:	 den	 otců	 je	
slaven	na	křesťanskou	slavnost	Nanebevstoupe-
ní	 Ježíše	 Krista	 (40.	 den	 po	 Vzkříšení).	 Tento	
pohyblivý	 svátek letos	 připadl	 na	 25.	 května.							
V	Německu	je	dnem	pracovního	klidu.

Den	otců	v	ČR

V	České	republice	 se	 tento	 svátek	oficiálně	neslaví.	Přesto	 si	mnoho	
synů	a	dcer	nenechá	ujít	příležitost	dát	svému	tátovi	najevo	svou	lás-
ku	 a	 vděčnost.	 Přesto	 si	 mnoho	 manželek	 rádo	 připomene	 a	 rádo	
ocení	starostlivost,	kterou	jejich	manžel	či	přítel	věnuje	dětem.	Neza-
pomínejte	na	den	otců.	Tátové	si	to	jistě	zaslouží.
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ZÁBAVA

											VTIPY																																																				BLUDIŠTĚ

Jako vejce vejci
"Karle, dnes jsem potkala muže, který ti byl velice po-
dobný."
"No a?"
"Uchopil mě za ruku a já mu dala facku."
"Správně jsi udělala. A co bylo dál?"
"Pak mě objal a políbil."
"Tak to jsi mu určitě vrazila druhou."
"Ne, to už jsem poznala, že to nejsi ty."

Nastupování do autobusu
Ženská nasedá do autobusu, ale má moc úzkou sukni a 
nemůže dosáhnout na první schůdek. Tak sáhne za sebe 
a o kousek povolí zip. Znovu to zkusí, ale zas nedosáh-
ne. Tak ještě dvakrát o kousek stáhne zip a když to 
zkouší počtvrté, ucítí, jak ji za zadek popadnou dvě sil-
né ruce a strčí ji do autobusu. Naštvaně se otočí a spustí:
"Pane, neznám vás natolik dobře, abyste si mohl dovolit 
takové věci."
"Madam, a já vás zase neznám dost na to,
abyste mi třikrát rozepla poklopec."

SUDOKU																																															

                           



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
KVĚTEN

Harmoniky v zimní za-
hradě - pod tímto názvem se 
uskutečnilo hudební vystoupení 
pánů Jiráně a Tischlera. V pondě-
lí 6. května, u nás v CSP Vodňa-
ny, oba pánové zahráli nejen na 
harmoniky, ale i na naši hudební 
strunu a celé odpolední vystou-
pení nás nenechali „zahálet a 
nutili“ nás ke zpěvu hraním krás-
ných písniček.

Další návštěva Internetové 
kavárny Colombina se opět 
velice vydařila. V úterý 14. 
května jsme se my „staří kavár-
níci“ sešli, a jako obvykle u dob-
ré kávy jsme si užili společně 
strávené chvíle.

Čtvrtek 16. května přijala 
pozvání velice energická a čino-
rodá dáma pí. Vlastimila Pospíši-
lová. Připravila si velice poutavé 
vyprávění pod názvem:         
„Povídání o Japonsku aneb 
postavení Japonské ženy před 
40 - ti lety a v současnosti“ 
Strávila v Japonsku v osmdesá-
tých letech celé dva roky. Po té 
Japonsko navštívila ještě několi-
krát, a tak může porovnávat 
uskutečněné změny, které jako 
pravidelný návštěvník vnímala. 
Pro ilustraci s sebou přinesla pra-
vá kimona a spoustu nádherných 
fotografií.

V rámci Vodňanských ry-
bářských dnů mohli senioři na-
vštívit Kulturní večer přátel-
ství. Každý kdo se tohoto večera 
zúčastnil, odcházel velice nadše-
ný. Kulturní zážitek to byl neo-
pakovatelný. Za tento večer patří 
velký dík nejen vystupujícím 

souborům, ale především všem 
organizátorům, kteří se na orga-
nizaci nejen tohoto večera podí-
leli.

Jedním z vystupujících byl 
i soubor Mundharmoniker
z partnerského města Aarwangen 
ze Švýcarska. Tito účinkující ale 
přišli v sobotu odpoledne i k nám 
do CSP Vodňany a těm, kteří se 
pro svůj handicap nemohli dosta-
vit do MěKS, přišli zahrát našim 
seniorům. Nadšeni, byli nejen 
senioři, ale i švýcarští hosté, kteří 
nešetřili chválou na zdejší „seni-
orský dům“. Někteří tento domov 
navštívili již v minulosti, a viděli 
tak diametrálně odlišné změny, 
které se v našem domově usku-
tečnili. Dle jejich slov nyní celý 
objekt působí velice příjemným 
dojmem, a hlavně ve tvářích se-
niorů je vidět velice spokojený 
výraz, který při předchozí ná-
vštěvě postrádali.

Pondělí 20. května
v odpoledních hodinách připravi-
la vystoupení dětí ze ZUŠ Vod-
ňany pí. ředitelka Mgr. Chytilo-
vá. A se svými žáčky přišli zpes-
třit odpoledne našim seniorům. 
Žáčci byli různých věkových 
skupin, ti nejmladší, kteří navště-
vují ZUŠ Vodňany prvním ro-
kem až po zkušené hráče a zpě-
váky, kteří se učí hrát na hudební 
nástroje již devátým rokem.

Na květen si připravily pa-
ní učitelky s žáky z MŠ Malovi-

ce pásmo písní a básní ke Dni 
matek. Přijely za našimi seniory 
ve středu 22. května a potěšily
nejen zde přítomné maminky. 

Pondělí 27. května se měla 
konat návštěva psího kamaráda 
na dvoře CSP. Pro nepřízeň po-
časí jsme celou akci přesunuli do 
vnitřních prostor domova. Na 
atmosféře a náladě nám neubrala 
ani zatažená obloha. Dámy 
Humpálovy s psími kamarády 
nám ukázaly mnoho „psích 
kousků“,  užili jsme si spoustu 
legrace.

Jednoho květnového odpo-
ledne jsme se skupinou seniorů 
v rámci podpoření našich „lid-
ských smyslů“ – v rámci smys-
lové aktivizace přinesli bylinky. 
Nejprve si každý senior prohlédl, 
osahal a zapátral v paměti            
o jakou bylinku se jedná. Poví-
dáním o jejich léčivých účincích 
a pěstování jsme vyplnili čas, než 
se uvařila voda na čaj. Dle svých 
„neduhů“ si každý vybral „ tu 
svou“ a z ní připravil lahodný 
čaj. Při zajímavých vzpomínkách 
bylinný čajíček pomalu chladl a 
my popíjeli, povídali a bylo nám 
spolu dobře. Další skupinka se-
niorů také v rámci smyslové ak-
tivizace se „pustila“ do přesazo-
vání pokojových květin, za po-
moci individuálního přístupu 
instruktorek si všichni zúčastnění 
dle svých možností prakticky 
zopakovali manipulaci s květi-
nami. Pokaždé, když jedou     
kolem nově přesazených kytiček, 
nezapomenou zkontrolovat jak se 
jim daří. 

             připravila Eva Remišová
instruktorka volného času

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




