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jak jde čas …          v CSP Vodňany

ZÁBAVA

„To je strašné, mám v koleně vodu!” stěžuje si známému pan Vodička.
„Musíš to brát z té lepší stránky,” konejší ho známý. „Kdybys byl Eskymák, měl bys tam led!”

Osmdesátiletá babička udělala přijímací zkoušky na univerzitu. Když jí přijímali, děkan se jí ptá:
„Ale babi, na co vám v takovém věku bude vysoká škola?“
„Já to dělám kvůli dědovi. Velmi ho přitahují studentky.“

Ženská přinesla k fotografovi starou fotku svého pět let mrtvého manžela, který pózoval s cylindrem na hla-
vě, a ptá se fotografa, jestli by bylo možné z té fotografie nějak odstranit ten klobouk.
„Ale jistě, madam, to nebude problém. Můžete mi říct, na kterou stranu si váš pan manžel česal vlasy?”
„To si nevzpomínám, ale to přece sám uvidíte, až odstraníte ten klobouk!”

číslo 9                            ročník 7                             září 2013



NAROZENINY

ZÁŘÍ 2013

Brousilová Marie        3. 9.

Bukovská Božena        6. 9.

Srbená Marie             7. 9.

Dvořák Antonín        23. 9.

Vachtová Růžena      25. 9. 

Šulecová Hedvika     27. 9.

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY

SRPEN

     V úterý 6. srpna uplynul další 

rok a my se dočkali. Jaruška a 

Maruška Šímovy ze Strunkovic 

nad Blanicí přijely za seniory do 

CSP Vodňany, potěšit písnička-

mi, které berou za srdce všechny, 

kteří se zaposlouchají do jejich 

melodie a textu. Neuvěřitelně 

skromné sestry i přes svůj handi-

cap neváhají a ochotně přijely za 

seniory se svými krásnými pís-

ničkami. 

Veselé i vážné povídání o zvíře-

cích mazlíčcích pí. Vlastimily 

Pospíšilové se uskutečnilo 

v pondělí 12. srpna v CSP Vod-

ňany. Paní Pospíšilová vzpomí-

nala na mládí prožité po boku 

svého tatínka veterinárního léka-

ře. O zajímavé příběhy nebyla 

nouze, zavzpomínali si 

i klienti, kteří svými příběhy při-

spěli k příjemné atmosféře tohoto 

odpoledne.

    

Pod názvem „Návrat do mládí“ 

se uskutečnil v pondělí 26. srpna

v odpoledních hodinách výlet po 

historickém centru Vodňan. Sku-

pinka seniorů na vozících dopro-

vázena aktivizačními pracovníky 

a dobrovolníky procházela, co se 

týká terénu, nelehkou trasu, která 

vedla přes Park Jana Pavla II, 

kolem pomníku Petra Chelčické-

ho, podél jižní a jihovýchodní 

bašty, Heritesovou ulicí ke koste-

lu Narození Panny Marie. U 

Domu s lékárnou skupinka po-

kračovala dále Píseckou ulicí 

kolem Mayerů a Řepišů mlýna se 

zastávkou na mostě přes mlýnský 

náhon, na kterém stojí nejstarší a 

nejnavštěvovanější socha sv. 

Jana Nepomuckého (ochránce 

dobré pověsti).

           připravila Eva Remišová
instruktorka volného času     
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