
NAROZENINY

DUBEN 2014
  4. 4.  Ouředníková Hana
14. 4. Hesová Zdenka
14. 4.  Tlamsová Jaroslava
24. 4. Kaitmanová Rosalie
26. 4. Šenkýřová Vlasta
27. 4. Nováčková Jaroslava
30. 4. Votánek Josef

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Den	Země	- 22.4.

					Historie	Dne	Země	se	začala	psát	roku	1970	v	USA,	kdy	senátor	Gaylord	Nelson	pověřil	studenta	Harvardo-
vy	univerzity	Denise	Hayesa	organizací	série	environmentálních	protestních	setkání	a	výukových	programů	s	
cílem	podpořit	environmentální	hnutí	po	celých	Spojených	státech.	První	Den	Země	slavil	úspěch	a	ve	Spoje-
ných	státech	vedl	mimo	jiné	k	založení	Americké	agentury	pro	ochranu	životního	prostředí	a	k	přijetí	Zákona	
o	čistotě	ovzduší,	Zákona	o	čistotě	vody	a	Zákona	o	ohrožených	druzích.
					V	následujících	letech	se	iniciativa	Dne	Země	postupně	šířila	také	do	zahraničí.	V	roce	1990	byl	Denis	Hayes	
opět	požádán	o	zorganizování	environmentální	kampaně,	tentokrát	na	globální	úrovni.	Na	celém	světě	se	po-
dařilo	 zmobilizovat	 asi	 200	 miliónů	 lidí	 ve	 141	 zemích.	 Akce	 vedla	 k	 nastartovaní	 iniciativ	 zaměřených	 na	
recyklaci	a	také	pomohla	připravit	světové	veřejné	mínění	na	Summit	Země	v	Riu	de	Janeiru,	organizovaný	o	
dva	roky	později	pod	hlavičkou	Organizace	spojených	národů.
					Miléniový	Den	Země	v	roce	2000	byl	tematicky	zaměřen	na	globální	oteplování	a	čistou	energii,	a	své	akce	
během	něj	pořádalo	asi	5000	environmentálních	skupin	z	rekordních	184	zemí	světa.
					Dnes	slaví	Den	Země	víc	jak	miliarda	lidí	ve	175	státech	světa.	Den Země	se	tak	stal	největším	sekulárním	
svátkem,	který	slaví	lidé	společně	na	celé	planetě	bez	ohledu	na	původ,	víru	či	národnost.
					22.	duben	tak	můžeme	považovat	za	výročí	vzniku	moderního	environmentálního	hnutí.

Zdroj:	Internet
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VTIPY
Volá	zákaznice	na	technickou	podporu:	„Nemůžu	spustit	počítač.	Nevíte,	kde	 je	chyba?“	Podpora:	„Nevytáhla	
jste	 nějaký	 kabel?“	 Zákaznice:	 „Nevím.“	 Podpora:	 „Tak	 se	 podívejte.“	 Zákaznice:	 „To	 nejde.“	 Podpora:	„Proč?“	
Zákaznice:	 „Nevidím	 tam.“	 Podpora:	 „Tak	 jděte	 blíž.“	 Zákaznice:	 „Ale	 stejně	 nic	 nevidím.“	 Podpora:	 „Jak	 je	 to	
možné?“	 Zákaznice:	 „Je	 tam	 tma.“	 Podpora:	 „Tak	 rozsviťte.“	 Zákaznice:	 „To	 nejde!	 Vypnuli	 totiž	 elektrický	
proud.“

"Koukám,	sousede,	že	jste	si	koupil	nové	auto,	copak	se	stalo	s	tím	starým?"	"Ale,	zaseklo	se	
mi	centrální	zamykání	dveří."	"Tak	proč	to	nespravíte?	Kvůli	tomu	si	přece	nemusíte	kupo-
vat	nový	vůz."	"To	víte,	že	bych	to	spravil,	ale	tchyně	zůstala	sedět	uvnitř."

V	kavárně	sedí	starší	pán.	Přistoupí	k	němu	muž	a	praví:	"Dobrý	den, pane	profesore!"	"Dobrý	den,	ale	já	vás	
neznám."	"Já	jsem	Novák,	maturoval	jsem	u	vás	za	republiky."	"Ano,	ano,	ale	u	mě	maturovali	dva,	jeden	1936	a	
jeden	1938."	"Já	maturoval	1938."	"A	jak	se	vám	daří?"	"Dobře,	jsem	š?astně	ženat,	mám	5	dětí."	"Á,	teď	už	si	to	
připomínám	jasně.	Novák,	třetí	řada	u	okna,	dříč,	ale	nepozorný..."

KŘÍŽOVKA

MĚSÍČNÍ	VOLNOČASOVÉ	AKCE	V DOMĚ	S PEČOVATELSKOU	SLUŽBOU	ZAHÁJENY
První	 volnočasová	 akce	 proběhla	 za	 hojné	 účasti	 veřejnosti	 ve	 středu	 11.	 března	 v odpoledních	 hodinách.	
Všechny	přišla	osobně	přivítat	ředitelka	Mgr.	Bc.	D.	Davidová	a	všem	přítomným	popřála	příjemnou	zábavu.	S	
českou	 písničkou	 pana	 Josefa	 Kozáka,	 který	 k nám	 zavítal	 z nedalekého	 Písku.	 U hrnku	 voňavé	 kávy,	 dobrá	
nálada	předčila	všechna	očekávání.	Po	skončení	akce	odcházeli	účastníci	s písničkou	a	úsměvem	na	rtech.	Ne-
zaznamenali	jsme	jedinou	negativní	reakci,	pouze	přísliby	účasti	na	dalších	akcích,	které	se	budou	konat.	
Doufáme,	 že	 další	 akce	 budou	 opět	 hojně	 navštěvovány	 a	 podaří	 se	 nám	 nenásilnou	 formou	 přispět	
k neformálnímu	setkávání	seniorů	a	k částečnému	a	smysluplnému	vyplnění	jejich	volného	času.	Podpořit	tak	
vzájemné	setkávání,	udržování	a	upevňování	vztahů.	Přispět	k odstranění	sociální	izolace,	která	hrozí	při ná-
stupu	na	zasloužený	odpočinek.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

Mistrovství	Evropy	v metané	Písek

V	 pondělí	 9. března si	 uživatelé	 připravili	 malé	 poděkování	 ředitelce	 zdejšího

domova		Mgr. Bc.	D. Davidové	za reprezentaci	na	Mistrovství	Evropy	v metané,	

které	probíhalo	ve	dnech	5.3.	- 8.	3.	2015	v Písku.	Reprezentantky	Sokola	Pražák,	

mezi	které	paní	ředitelka	patří,	vybojovaly	krásné	5.	místo	a	sama	naše	paní	ředi-

telka	získala	nádherné	9.	místo	v soutěži	jednotlivců.	Senioři	tento	úspěch	ocenili	

gratulací	a kytičkou,	kterou	paní	ředitelka	převzala	z rukou	jednoho	ze	zakládají-

cích	 členů	 metané	 ve	 Vodňanech	 pana	 J.	 Bambouska.	 S velkým	 zájmem	 senioři	

vyslechli	vyprávění	o	průběhu	celého	ME	v metané,	ale	i	o	zákulisí	 tohoto	u	nás	

nevšedního	sportu.	



SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY
BŘEZEN 2015

					V	 pátek	 6.	 března si	 uživatelé	

CSP	Vodňany	připomněli	Meziná-

rodní	den	žen,	který	je	každoroč-

ní	 připomínkou	 boje	 žen	 za	 rov-

noprávnost	 a	 volební	 právo	 pro	

ženy.	Myslíme	si,	že	v tento	den si	

zaslouží	 každá	 žena,	 maminka	 i	

babička	 alespoň	 malý	 dáreček,	

který	 nemusí	 mít	 vždy	 hmotnou	

podobu.	Proto	jsme	pro	naše	milé	

uživatelky	a	nejen	pro	ně	připravi-

li	 posezení	 s	 českou	 písničkou	 a	

harmonikou	pana	Nečase	za	kyta-

rového	doprovodu	našeho	ošetřo-

vatele	pana	Viktory.

										V	 úterý	 10.	 března odjeli	

uživatelé	 CSP	 Vodňany	 navštívit	

Český	rozhlas	České	Budějovice

svou	 oblíbenou	 rozhlasovou	 sta-

nici.	 Poznali	 pracovníky	 rozhlasu,	

kteří	se	starají	o naše	chvíle	poho-

dy	 strávené	 u rozhlasových	 přijí-

mačů.	 Prohlédli	 si	 rozhlasový	 ar-

chiv	 a	 porovnali	 zvukové	 nosiče	

minulosti	 a	 současnosti.	 Senioři	

měli	 možnost	 nejen	 mluvit	

s moderátory,	 ale	 i	 sami	 si	 vy-

zkoušet,	 co	 tato	 práce	 obnáší	 a	

promluvit	 na	 mikrofon	 ve	 vysíla-

cím	studiu.

					Ve	 čtvrtek	 12.	 března malé	

gymnastky	 a	 orientální	 tanečnice	

z DDM	Vodňany	předvedly senio-

rům svá	mrštná	těla,	která	rozcvi-

čují	 při	 pravidelném	 tréninku.	 Na	

závěr	 si	 připravily	 pro	 každého	

malý	dárek.

					Skandinávií	 cestovali	 senioři	

CSP	 Vodňany	 v	 úterý	 17.	 února	

spolu	 s cestovatelem	 panem	 p.

Hanžlem	 a	 pí.	 M.	 Sobolovou

z Bavorova.	 Přednáška	 z cest	 byla	

doplněna	krásnými	fotografiemi	a	

zajímavým	vyprávěním.

					Středa	 18.	 března dopoledne	

byla	 nenásilným	 pokračováním	

projektu,	 o	 kterém	 jsme	 již	

v minulých	 číslech	 informovali.	

Mezigenerační	setkávání	dětí	z MŠ	

Smetanova	 a	 uživatelů	 našeho	

domova.	Na	společné	chvíle	se	obě	

strany	těšily	a	náležitě	si	ho	užily.

					Ve	 středu	 odpoledne	 uživatelé	

CSP	 Vodňany	 navštívili	 MaG,	 kde	

probíhala	 výstava	 pod	 názvem	

Literární	 a	 historický	 odkaz	

mistra	Jana	Husa.	Celou	výstavou	

nás	provedla	ředitelka	Mgr.	J.	Vel-

ková,	 vyprávěla	 nám	 nejen	 o	 Mis-

tru	J.	Husovi,	ale	i	o	velkých	osob-

nostech	Vodňan	jako	byl	J.	Zeyer	a	

F. Herites	 a	 O.	 Mokrý.	 Prohlédli	

jsme	i	výstavu	fotografií	P.	Slavíka.	

Prožili jsme	 krásné	 odpoledne	 v

příjemné	 společnosti	 plné	 kultur-

ních	zážitků.

					Ve	 čtvrtek	 19.	 března za	 Obec	

baráčníků	 Vodňany	 přišla	 povídat	

o	vlastenectví	tetička	Iva	Čechová,	

doprovázel	ji	rychtář	Jaroslav	Šikl.	

Beseda	 to	 byla	 velice	 zajímavá,	

přes	 historické	 peripetie	 českého	

národa	jsme	se	přenesli	až	do	sou-

časnosti	 a	 znovu	 si	 uvědomili,	 že	

Český	 národ,	 má	 být	 stále	 na	 co	

hrdý!

					Úterý	 24.	 března skupinka	

uživatelů	 navštívila	 kavárnu	

Colombina	 a	 v ní	 probíhající	 268.		

Černou	hodinku na	téma	Zaniklé

Vodňany	na	fotografiích	připrave-

nou	 panem	 J.	 Louženským.	 Díky	

starým	 fotografiím	 a	 poutavému	

vyprávění	jsme	se	vrátili	o	několik	

desítek	let	do	dob	První	republiky.

					Ve	 středu	 25.	 března	 uživatelé	

vyslechli	 zajímavou	 přednášku	 na	

téma	Řecké	dějiny,	které	ovlivnili	

naši	 kulturu.	 Opět	 ji	 připravila	

dobrovolnice,	 která	 pravidelně	

dochází	 za	 našimi	 uživateli	

s poutavě	 připraveným	 vzděláva-

cím	programem.

					Ve	čtvrtek	26.	března při	bese-

dě	 s Bc.	 B.	 Kopřivovou	 jsme	 si	

znovu	 připomněli,	 že	 Karlovar-

ský	 kraj není	 pouze	 lázně,	 kolo-

nády,	architektura	a	filmový	festi-

val.	 Tento	 malebný	 kraj	 oplývá	

velkou	 přírodní	scenérií	vzácných	

druhů	 fauny	 a flóry,	 kterou	 nám	

zahraniční	turisté	závidí.	

připravila	Eva	Remišová,
instruktorka	volného	času
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