
NAROZENINY

ÚNOR 2014
  3. 2. Čejka Jan
  4. 2. Študentová Jarmila
  9. 2. Lajšová Mária
16. 2. Fenclová Marie
19. 2. Šimáková Jaroslava
20. 2. Jelínková Vlasta
25. 2. Kohoutová Věra
27. 2. Šulec František

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Představujeme	vám	novou	sociální	pracovnici	Bc.	Ivanu	Fialovou,	DiS.

Paní	Fialová	žije	v Prachaticích,	vystudovala VOŠS	sociální	v Prachaticích,	poté	Teologickou	fakultu	v	Českých	
Budějovicích,	obor	Sociální	charitní	činnost	– etika	v sociální	práci. Mezi	její	koníčky	patří posezení	s přáteli,	
prodej	DEDRY,	četba,	kino,	výlety	do	přírody,	houbaření,	plavání. Do	CSP	Vodňany	nastoupila	v lednu	2015	
jako	 zástup	 za	 mateřskou	 a	 rodičovskou	 dovolenou	 za	 paní	 Mgr.	 Veroniku	 Bílou,	 která	 nás	 brzy	 opustí	
z důvodu	očekávaného	narození	miminka.

Proč	jste	se	rozhodla	pracovat	v sociální	oblasti	a	potažmo	v naší	organizaci?
Nevzali	mě	po	Gymnáziu	na	práva,	 tak	mě	zaujala	škola	sociální	v Prachaticích	a	zjistila	 jsem,	že	mě	studium,	
praxe	a	následně	i	práce	v tomto	odvětví	moc	baví	a	naplňuje.
Jak	se	vám	líbí	nová	práce	na	pozici	sociální	pracovnice	v CSP	Vodňany?
Práce	na	pozici	sociálního	pracovníka	v CSP	se	mi	moc	líbí.	Nyní	se	stále	učím	nové	věci	a	úkony,	které	je	třeba	
pro	kvalitní	výkon	práce	na	této	pozici	umět	a	znát,	takže	jsem	ještě	trochu	rozpačitá,	abych	něco	nepokazila.
Co	vás	v našem	zařízení	nejvíce	zaujalo?
Nejvíce	mě	zaujalo	velmi	vřelé	přijetí	mé	osoby	zaměstnanci	CSP	mezi	sebe	a	dále	mě	zaujalo,	že	domov	působí	
velice	pokojným	„domáckým“	dojmem.	
Chcete	 něco	 vzkázat	 našim	 čtená-
řům?
Ano,	ráda	bych	vzkázala	čtenářům,	ať	
se	neostýchají	na	mne	kdykoliv	obrá-
tit.	Pokud	to	bude	v mých	silách,	ráda	
pomohu	a	poradím.	Přeji	všem	krásné	
sluníčkové	jarní	dny.

Děkuji	za	rozhovor	a	přeji	mnoho	
pracovních	i	soukromých	úspěchů.

Petra	Pecková,	účetní
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VTIPY

Chlápek	byl	na	návštěvě	u	svého	staršího	kolegy.	Nemohl	si	nevšimnout,	že	kolega	oslovuje	svoji	manželku	

zlatíčko,	drahoušku,	poklade	a	podobně.	Když	byli	sami	v	obýváku	u	kafe,	ptá	se	ho:	„To	máš	takové	štěstí	na	

manželství,	že	vám	vydržely	takhle	láskyplné	vztahy	celých	dvacet	let?”

„Abych	se	přiznal,	tím	to	není.	Zapomněl	jsem,	jak	se	žena	jmenuje!”

Přijde	černoch	do	obchodu	a	na	rameni	má	velkého	papouška.

„Jé,	ten	je	krásný,”	rozplývá	se	mladá	prodavačka,	„odkud	ho	máte?”

„No	přece	z	Afriky,	tam	jich	je	mnoho,”	odpoví	papoušek.

Potkají	se	dva	kámoši	a	ten	jeden	se	ptá:	„Jak	se	máš?”

„Ale,	představ	si,	co	se	mi	stalo	minulý	týden.	Poslal	jsem	starou	do	sklepa	pro	brambory	a	už	se	nevrátila.	Teď	

po	ní	pátrá	policie	a	nedávají	mi	šanci,	že	ji	ještě	najdou	živou.”

„Jéžišmarjá,	to	je	hrozný!	Co	teď	budeš	dělat?”

„Asi	rejži...”

KŘÍŽOVKA
Tajenka: Románové	dílo	anglického prozaika	19.	století	Charlese	Dickense.

VODOROVNĚ:	A. Úbytek	hmotnosti	 zboží	při	přepravě;	bylina	s	drobnými	kvítky;	německy	 "vrata".	 - B. Val;	
dámský	klobouček;	írácké	sídlo.	- C. Římská	čtyřka;	zrození;	spojovníky.	- D. Slosování;	britský	zpěvák	(Tom);	
francouzský	 revolucionář.	 - E.	 Tajenka.	 - F. Český	 hudební	 skladatel;	 plísnit;	 Starořek.	 - G. Jeden	 z	 pádů	 v	
ugrofinských	jazycích;	Asiat;	solmizační	slabika.	- H. Údaje;	Gogolův	pseudonym;	samostatný	útvar.	- I. Oděv;	
italské	platidlo;	alkan.

SVISLE:	1. Vlákno;	včelí	produkt.	 - 2. Nápoj;	 jemný	 likér.	 - 3. Starořímská	mince;	neopeřená	ptačí	mláďata.	 -
4. Prostředek	 na	 chytání	 hmyzu;	 záplatovat.	 - 5. Omámiti.	 - 6. Hrob;	 násep.	 - 7. Nadzemní	 část	 byliny;	 řím-
ských	51.	- 8. Redaktor	řídící	diskusi.	- 9. Kantovy	iniciály;	jídlo.	- 10. Lotyšské	platidlo;	bahenní	mořská	měl-
čina.	 - 11. Napodobenina.	 - 12. Násyp	 z	 kamení,	 část	 úst.	 - 13. Obchodní	 nabídka;	 solmizační	 slabika.	 -
14. Splátka;	štětina	černé	zvěře.	- 15. Tmel;	Štorchův	hrdina.

Pomůcka:	Afák,	wat.



SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY
LEDEN	2015

V	pondělí	12.	 ledna přivítali	 senioři	 CSP	Vod-

ňany	v	„zimní	zahradě“	Domova	pro	seniory	patrioty	

z MŠ	 Chelčice.	 Vystoupení	 plné	 písniček	 a	 říkanek,	

rozzářilo	tváře	všech	uživatelů,	dětí	i učitelek.	Nená-

silná	 výchova	 k	 lásce	 k místu	 odkud	 člověk	 pochází,	

kde	se	narodil	a	má	své	kořeny,	provází	všechna	vy-

stoupení	žáků	z MŠ	Chelčice.	Je	zde	cítit	hrdost	učite-

lek	na	vísku	kde	žijí	a tu	nenásilnou	formou	předávají	

dětem.	

V odpoledních	 hodinách	 v	 pondělí	 26.	 ledna

navštívili	CSP	Vodňany	žáci	zdejší ZUŠ.	Pod	vedením	

pedagogů	 vystoupili	 začátečníci	 i	 zkušení	 zpěváci	 a	

hudebníci.	 Malou	 vzdělávací	 vsuvkou	 přispěla	 i	 pí.	

ředitelka	R.	Rédlová.	Ukázala	nám	dvě	zobcové	flétny	

a vysvětlila,	že	rozdíl	není	pouze	ve	velikosti,	ale	pře-

devším	v tónu,	který	z těchto	nástrojů	hráči	vyluzují.	

Z menší	flétny	tón	altový	a	z	větší	tón	sopránový.	Me-

zi	posluchači	byli	i	znalci,	kteří	upozornili,	že existuje	

i	flétna	tzv.	pikola,	která	je	menší	sopraninová	varian-

ta	sopránové	flétny.

Česká	písnička	má	stále	své	místo	ve	světě.	Ne-

jen	o	tom,	nám	přišla	ve	čtvrtek	29. ledna vyprávět	

primáška	 souboru	 „Libín S“	 paní	 Helena	 Dvořáková.	

Po	 několikaletém	 snažení	 se	 tomuto	 souboru	 splnil	

sen	o cestě	do	USA.	Cestě	předcházela	mnohá	výbě-

rová	kola,	ze	kterých	může	vzejít	pouze	jeden	vítězný	

soubor	 a	 ten	 má	 právo	 odcestovat	 a reprezentovat	

Českou	republiku	za	velkou	louží.	Společně	s pí.	Dvo-

řákovou	 jsme	 navštívili	 jeden	 z padesáti	 států	 USA.	

Přes	 největší	 letiště	 světa	 v Atlantě	 zavítali	 do	 státu	

Tennessee,	kde	 jsme	nemohli	vynechat	hlavní	město	

Nasshvill,	 kolébku	 americké	 country	 hudby,	 která	

byla	 cílem	cesty.	Na	 fotografiích	promítaných	na	da-

taprojektoru	jsme	putovali	Tennesseem.	Viděli	různá	

zajímavá	místa	od	speciálního	plemene	koní	tzv.	Ten-

nessee	Walking	Horse	 - Tennesseeský	mimochodník	

jehož	 charakteristická	 chůze	 tzv.	 mimochod	 (zadní	

noha	překračuje	stejnostrannou	přední,	hlava	se	cha-

rakteristicky	 kývá).	 Dalším	místem	 naší	 „cesty“	 byla	

továrna	 na	 výrobu	 Jack	Daniel´s	 Tennessee	whiskey	

(19.	 nejprodávanější	 americkou	 whisky	 na	 světě).	

Viděli	 jsme	 továrnu	 na	 výrobu	 motocyklů,	 Harley-

Davidson,	a dozvěděli	se	spoustu	zajímavostí	o	histo-

rii	 a	 životě	 současných	 Američanů.	 Velice	 poutavě	

připravená	 přednáška	 zakončená	 i	 malou	 ukázkou	

country	písní	nás	„přenesla“	za	Atlantický	oceán.	Nej-

větší	 odměnou	 pro	 přednášející	 byl	 jeden	 uživatel,	

který	po	přednášce	přišel	a	řekl:

„V	 Americe	 jsem	 nikdy	 nebyl	 a	 už	 se	 tam	 nestihnu	

podívat.	Ale	po	tom	Vašem	povídání	mi	připadá,	jako	

bych	tam	byl."

připravila	Eva	Remišová,
instruktorka	volného	času

PŘIPOMÍNÁME !!!

V úterý  17. února v 16,00 h -

MASOPUSTNÍ REJ

- k tanci a poslechu hraje

kapela Dřemlinka
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