
NAROZENINY

KVĚTEN 2014
  4. 5.   Vácová Jiřina
  6. 5.   Zinkeová Jiřina
18. 5.   Husová Jarmila
19. 5.   Šílený František
21. 5.   Kadlec Josef
24. 5.   Kaluža Jiří
26. 5.   Bláha Jan
30. 5.   Holečková Věra
30. 5.   Vágnerová Marie
31. 5.   Ouška František

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Mezinárodní	den	rodiny

V	polovině	měsíce	května	(15.	května)	si	připomínáme	jeden	z	„významných	dnů“	ustanovený	par-
lamentem	 jako	 „Mezinárodní	den	rodiny“.	K	 jeho	vyhlášení	došlo	poprvé	v	 roce	1992	na	valném	
shromáždění	 Organizace	 spojených	 národů.	 Tato	 každoroční	 pozornost	 věnovaná	 rodinám	 odráží	
důležitost,	kterou	mezinárodní	společenství	připisuje	rodinám	jako	základním	jednotkám	společnos-
ti,	právě	tak	jako	jeho	zájem	o	situaci	rodin	ve	světě.

Podoby	dnešní	rodiny	jsou	rozličné,	ale	pořád	by	měla	zůstávat	místem,	od-
kud	vycházíme	a	kam	 se	vracíme.	Zaslouží	 si	pozornost	nejen	 svých	členů,	
ale	 i	 ze	strany	státu	ve	 formě	dlouhodobé	rodinné	politiky.	Zvláště	v	době,	
kdy se	společnost	stále	více	individualizuje	a	tíhne	k	marketingově	vděčné-
mu	vyznávání	kultu	mládí	a	svobody,	je	třeba	významu	rodiny	se	věnovat,	k	
její	 tradiční	podobě	se	navracet	a	 třeba	 i	za	pomoci	 tohoto	svátku	 její	exis-
tenci	slavit.	V	České	republice se	15.	května	tradičně	konají	oslavy	Dne	rodi-
ny,	 které	nabízejí	 pestrou	 škálu	 rodinných	odpolední	 s	 hrami,	 soutěžemi	 a	

tvůrčími	dílnami.
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Psychiatr	 MUDr.	 Špunt	 vykládá	
svému	 pacientovi:	 "Žijete	 ve	 stá-
lém	 stresu,	 musíte	 se	 odreagovat.	
Utopte	všechny	své	starosti	a	bude	
vám	dobře."	Pacient	na	to	nešťast-
ně:	"Pane	doktore,	to	se	lehce	řek-
ne,	ale	když	já	ženu	do	vody	nedo-
stanu!"

Dva	kamarádi	se	baví	v	hospodě	u	
piva:	 "Už	 jsi	 slyšel,	 že	 se	 od	 Ládi	
Krajňáka	 odstěhovala	 manželka?"	
"To	se	ke	mně	ještě	nedoneslo.	Jak	
to	snáší?"	"Teď	už	je	v	pohodě,	ale	
ze	začátku	měl	strach,	že	se	vrátí."	

Česká	atletická	unie

Po	 I.	 olympijských	hrách	v	 r.	 1896	v	Athénách	u	nás	 rostl	 zájem	o	 sport.	 Iniciativa	 a	 organizační	
schopnosti	prof.	dr.	J.	Gutha,	jednoho	ze	zakládajících	členů	Mezinárodního	olympijského	výboru,	a	
všestranného	sportovce	Josefa	Rösslera-Ořovského	usměrnily	požadavky	k	založení	společné	orga-
nizace	pro	několik	 sportovních	odvětví.	V	 ...	 (tajenka)	pak	v	květnu	1897	vznikla	Česká	atletická	
unie.	
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Projekt	„Pálení	čarodějnic	v	CSP	Vodňany“

										V	Centru	sociální	pomoci	proběhla ve	středu	30.	dubna	2014	v 15.00	h tradiční	akce	s názvem	„PÁLENÍ	
ČARODĚJNIC	v CSP	Vodňany“.

Celý	den	jsme	s napětím	očekávali,	zda	nám	slunečné	počasí	
vydrží	 do	 odpoledních	 hodin.	 Nakonec	 se	 na	 nás	 sluníčko	
smálo	po	celé	odpoledne,	a	proto	se	akce	uskutečnila	v plné	
parádě	dle	plánu	ve	dvoře	našeho	domova	pro	seniory.	Naši	
senioři	 zasadili	 do	 květináčů	 čerstvé	 vrbové	 proutky,	 které	
dle	tradice	mají	odehnat	zlé	duchy	a	tím	i	čarodějnice.	Akce	
byla	 zahájena	 hudebním	vystoupením	 vodňanských	 harmo-
nikářů	p.	Nečasem	a	p.	Hrdličkou,	kteří	zahráli	k dobré	nála-
dě	všem	účastníkům.	Po	celou	dobu	akce	 senioři	zavzpomí-
nali	 na	 stavění	 májky	 a	 májové	 veselice,	 které	 probíhali	
v jejich	 rodištích.	 V rámci	 akce	 byly	 pro	 všechny	 účastníky	
zajištěny	opečené	špekáčky	a	dobré	pití.	Panovala	dobrá	ná-
lada,	díky	které	senioři	vydrželi	až	do	pozdních	odpoledních	
hodin.	Příjemně	stráveným	odpolednem	jsme	přivítali	máj	– lásky	čas.

připravil	Václav	Viktora	– pracovník	v sociálních	službách,	realizátor	akce	

Tento	projekt	je	spolufinancován	Evropskou	unií	z Evropského	zemědělského	fondu	pro	rozvoj	ven-
kova	a	MAS	Vodňanská	ryba.

Projekt	„Společná	setkání	v CSP	Vodňany“

										V	rámci	tohoto	projektu	proběhla	v	naší	organizaci	dne	15.	dubna	2014	první	akce	pod	názvem	„Vítání	
jara“.	V	rámci	této	akce	vystoupili	děti	ze	ZŠ	Alešova	Vodňany.	Děti	pod	vedením	paní	učitelky	Mgr.	Anny	Tí-
kové	si	připravili	pro	naše	seniory	pásmo	básní	a	písniček	s	jarní	a	velikonoční	tématikou.	Mezi	seniory	a	žá-
kyněmi	proběhla	živá	diskuze	o	velikonočních	zvycích.	Společně	si	zazpívali	velikonoční	koledy	a	připomněli	
si	tak,	 jak	se	koledovalo	dříve	a	dnes.	Přítomní	senioři	si	vyko-
ledovali	malované	 kraslice	 a	 zajíčky	 a	 žákyně	 na	oplátku	 něco	
sladkého.	 Žákyně	 sklidily	 svým	 temperamentním	vystoupením
u	seniorů	velký	úspěch,	který	byl	odměněn	potleskem.
										Dalšími	akcemi,	které	se	budou	konat	v	rámci	tohoto	pro-
jektu	jsou	akce	„V	CSP	to	žije“	a	„Vítání	léta“.	Akce	„V	CSP	to	žije“	
je	 plánována	 na	 květen	 a	 vystoupí	 na	 ní	 děti	 z	MŠ	 Smetanova	
Vodňany.	Na	akci	s	názvem	„Vítání	 léta“,	 která	proběhne	v	 let-
ních	měsících,	se	bude	konat	grilování	za	doprovodu	hudebního	
vystoupení.
										Všechny	akce	jsou	určeny	seniorům	a	osobám	se	zdravot-
ním	 postižením	 z Vodňan	 a	 okolí.	 Bližší	 informace	 o	 jednotli-
vých	akcích	budou	průběžně	zveřejňovány	na	plakátech.

Petra	Pecková,	realizátorka	projektu

Projekt	je	realizován	s finanční	podporou	Jihočeského	kraje.



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY

DUBEN

Dne	 14.	 dubna	 2014 nás	 navštívili	 zástupci			
obce baráčníků	z Vodňan,	nejen	s velikonočním	
programem.	 Pod	 vedením	 rychtáře	 p.	 Jaroslava	
Šikla	nám	tetičky	a	sousedé	(v	krojích	české	Ma-
řenky)	 ve	 svém	 vystoupení	 připomněli	 tradici	
Velikonoc	 v koledách	 a	 písních.	 Je	 pravdou,	 že	
díky	autorce	p.	Čechové	jsme	se	od	srdce	zasmáli	
vtipným	 scénkám	 a	 vtipům	 pana	 rychtáře.	 Ten	
neopomněl	vyšlehat	všechny	přítomné	seniorky,	
nevynechal	 ani	 paní	 ředitelku.	 K dobré	 náladě	
nám	 zazpíval	 i	 pan	 Šulec.	 I	
přes	 pokročilý	 věk	 členové	
baráčníků	s láskou	rozdávají	
radost	 druhým	 a	 udržují	
tradice	a	vlastenectví.	Tímto	
mohou	 být	 inspirací	 naším	
seniorům.	

Dne	 29.	 dubna	 2014 u	 nás	 v CSP	 Vodňany	 za-
zpíval	 ženský	 pěvecký	 sbor	 Regina z Vodňan,	
jehož	 členky	 se	 dostavily	 v hojném	 počtu.									
Pod	 taktovkou	 temperamentní	 a	 profesionální	
sbormistryně	 p.	 Renaty	 Rédlové	 zazněly														
ve	 společenské	 místnosti	
ukázky	z	jejich	širokéhoreper-
toáru.	 Vodňanské	 pěnice	 za-
zpívaly	 ukázky	 z	 klasické	
hudby,	 latinské	 skladby	 od	
spirituálu	 až	 k české	 lidové	
písni.	Ze	všech	skladeb	byla	cítit	láska	k hudbě a	
zpěvu,	 kterou	 naši	 senioři	 odměnili	 bouřlivým	
potleskem.	 Dodatečně blahopřejeme	 Regině	
k získání	 dvou	 stříbrných	medailí	 z	 12.	meziná-
rodní	pěvecké	soutěže	a	 festivalu	v	

rakouském	 Bad	 Ischl.	 K tomuto	 významnému	
ocenění	 snad	 přispělo	 vystoupení	 (rozezpívání)	
pro	naše	seniory,	které	se	konalo	den	před	sou-
těží.

Dne	7.	dubna	2014 v dopoledních	hodinách	nás	
navštívily	děti	 z MŠ	Drahonice pod	 vedením	p.	
ředitelky	 Mgr.	 Jitky	 Tomanové.	 Svým	 vystoupe-
ním	nás	všechny	potěšily	pásmem	básní	a	písni-
ček	 zaměřených	 na	 Velikonoce	 a	 jaro.	 Jak	 velí	
tradice,	došlo	 i	na	vyšlupnutí	přítomných	senio-
rek,	 nevyjímaje	 mužskou	 část	 obecenstva,	 aby	
všichni	 zůstali	 dlouho	 svěží	 a	
zdraví.	 Pro	 připomenutí	 jara	
děti	 obdarovaly	 všechny	 pří-
tomné	 	 ručně	 vyráběnými	 tu-
lipány.	 Děti	 byly	 odměněny	
potleskem.	Celé	 vystoupení	 se	
nám	moc	líbilo	a	budeme	se	těšit	na	další	setkání.

  
Připravil	Václav	Viktora

Pracovník	v sociálních	službách
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