
…barevné listí poletuje ve větru a přes 
mlhavý opar podzimního sychrava sem 
tam sluníčko povystrčí své, teď již vzác-
ně hřejivé paprsky…
Jak v tomto počasí stačí jen na okamžik 
spatřit rozzářenou oblohu, to se hned 
na ten náš svět hledí s očima dokořán 
a s úsměvem. Poté dokážeme i nad 
nepatrným zakopnutím mávnout s leh-
kostí rukou…
A opravdu je to tak, člověk, který se 
vzbudí do slunečného dne, vykračuje 
novému dni vstříc i s vědomím, že den 
mu může přichystat mnohdy neoče-
kávané. Proto podzimní počasí málo-
kdo hodnotí pozitivně, ba naopak, ale 
každé roční období má svůj význam. 
Důležité poslání stejně tak opodstatně-
lé jako život člověka.  Dalo by se říci, 
že jako lidské bytosti máme přeci jen 
lepší vyhlídky, než-li každý nový rok, 
který nám přírodní koloběh přichystá. 
My za ta léta máme možnost všestran-
ného zaměření, kdežto příroda má svůj 
neměnný řád a rytmus.
A i když barvy podzimu pozvolna bled-
nou a mráz už nás štípe do tváří, neztrá-
cejme naději, protože naděje je to, co 
blahodárně působí nejen na naši duši.

Daniela Trochová, DiS.
sociální pracovník
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jak jde čas... v CSP Vodňany

Úvodní slovo

Dne 18. října 2007 se v Měst-
ském kulturním středisku Vodňany 
uskutečnila vernisáž, která oficiálně 
zahájila výstavu výrobků účastní-
ků projektu „Terapeutická setkání 
zdravotně postižených“. 

Po pěkných slovech paní ředi-
telky Marcely Kellnerové byl CSP 
Vodňany předán dar – výtěžek 
koncertu ZUŠ Vodňany, který se 
konal dne 4. října v Husově sboru.  
Za organizátory jej předala paní 
Mgr. Polatová a Ing. Madar. 

Pozvání na vernisáž přijali: 
starosta Města Vodňany pan Vác-
lav Heřman, paní místostarostka  
PhDr. Alena Cepáková a vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Bc. Jaroslava Vydláková. 

Doprovodný program byl tvořen 
tanečním vystoupením a výukou 
tanců dětského folklorního souboru 
ze Strakonic „Prácheňáček“, doplněn 
společenskou konverzací a provo-
něn sváteční pohodou. Ke spoko-
jenosti účastníků přispěli také žáci 
SOU služeb Vodňany, a to upečený-
mi koláčky. 

Výstava je výsledkem spoluprá-
ce Centra sociální pomoci Vodňany 
se Svazem postižených civilizační-
mi chorobami, Dobrovolným svaz-
kem Blanicko-Otavského regionu  
a Městem Vodňany  při realizaci již 
zmíněného projektu „Terapeutická 
setkání zdravotně postižených“. 

V rámci osmi programových 
týdnů se jeho účastníci věnovali 
různým činnostem v rámci animo-
terapie, arteterapie, aromaterapie, 
muzikoterapie a taneční terapie. 
Výrobky z terapií a krásné fotografie 
se spokojenými výrazy ve tvářích se 
staly podkladem pro uspořádanou 
výstavu. 

Výstava je nainstalována v pro-
storách Měks Vodňany do 18. listo-
padu 2007.

Je dobře, že taková setkání se 
uskutečňují, neboť přispívají k soci-
ální integraci osob ohrožených soci-
álních exkluzí, tedy zejména osob se 
zdravotním postižením a seniorů. 

Daniela Davidová 
instruktor sociální péče

 - Vernisáž -  
vznešený to název a ještě vznešenější úmysl

V sobotu 13. října 2007 oslavil pan 
Josef  Kořenář své 105. narozeniny  
a stal se tak nejen nejstarším obyvate-
lem Domova pro seniory ve Vodňanech, 
ale zároveň i nejstarším Jihočechem 
vůbec.

Pan Kořenář měl opravdu důvod  
k oslavám, neboť je v tomto věku stále 
vitální a plný optimismu. S blahopřá-

Josef Kořenář a 105. narozeniny
ním se k jeho velké rodině připojil také 
hejtman Jihočeského kraje Jan Zahrad-
ník, senátor Josef Kalbáč, starosta Měs-
ta Vodňany Václav Heřman a ředitelka 
CSP Vodňany Marcela Kellnerová.

Pan Kořenář je nejen dobrým člově-
kem, ale i dobrým otcem, o čemž svědčí 
pravidelné návštěvy jeho dvou dcer Evy 
a Dany a syna Josefa.

Dle datumu narození se dozvíme, 
že pan Kořenář toho v životě opravdu 
mnoho zažil. V průběhu jeho života se 
vystřídali všichni čeští prezidenti, prožil 
obě dvě světové války, dobu kapitalismu 
i komunismu, rozpad Československa  
i vstup do Evropské unie…

Kdyby se život pana Kořenáře zapsal 
do kroniky, stala by se kronika paměti-
hodným dílem. Zážitků za ta léta je vel-
ká spousta. I mnozí vodňanští si pama-
tují, že ještě v devadesáti letech jezdil 
na kole. Má sportovního ducha, snaží se 
být nad věcí, dělá si legraci sám ze sebe 
a život v domově pro seniory bere tak, 
jak  jako jednu z přirozených etap lid-
ského života. 

Ještě jednou mu touto cestou bla-
hopřejeme  k narozeninám a děkujeme 
za jeho pozitivní přístup k životu, kte-
rým nám ukazuje, že život má smysl bez 
ohledu na věk a zdravotní stav.
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Měsíc říjen byl na kulturní pro-
gramy velmi bohatý. Ve čtvrtek  
4. října byl v Husově sboru Měst-
ským kulturním střediskem Vodňany, 
Českým červeným křížem a Církví 
československou husitskou zorgani-
zován koncert ve prospěch naší 
organizace. Účinkujícími byly děti 
ze ZUŠ Vodňany a soubor zrakově 
postižených hudebníků z Prahy „Spo-
lužáci“. Pocity z koncertu se nedají 
ani popsat. Všem zúčastněným se 
koncert moc líbil a  jménem  seni-
orů děkujeme všem organizátorům.

Naším oblíbeným hostem - muzi-
kantem je Štěpánka Suchanová. 
Přijali jsme proto její osobní pozvání 
na koncert, který se konal ve čtvrtek  
11. října v Městské galerii ve Vodňa-
nech. S koncertem byla spojena  
výstava s názvem „Rybáři Společen-
stva Dřemliny se sídlem v Železném 
Brodě, umělecké sklo“, v rámci níž 
jsme měli možnost si zakoupit také 
krásné skleněné korálky. Koncertování 
paní Suchanové mělo podle očekává-
ní opět velmi vysokou uměleckou úro-
veň. Jejím hostem byl školou povinný, 
ale  zkušený zpěvák Václav Mašek, 
seniorům již známý svým zpěvem  
v prostorách CSP Vodňany. Příjemná 
procházka hudebními dějinami pro-
střednictvím hry na akordeon a kla-
vír nás povznesla nad všední starosti 
života.

CSP Vodňany ve spolupráci se 
Svazem postižených civilizační-
mi chorobami, Dobrovolným svaz-
kem Blanicko-Otavského regionu 
a Městem Vodňany organizovalo 
v osmi  týdenních programech od 
června do října projekt s názvem 
„Terapeutická setkání zdravotně 
postižených“. V těchto programech 
měli zájemci příležitost seznámit se 
s animoterapií, aromaterapií, artete-

rapií, taneční terapií, muzikoterapií 
i moderními technologiemi. Vyvr-
cholením těchto setkání byla uspo-
řádaná vernisáž zahajující výsta-
vu výrobků vytvořených v průběhu 
realizace projektu konaná ve čtvr-
tek 18. října v Městském kulturním 
středisku Vodňany. Vernisáž byla 
spojena s tanečním vystoupením  
a výukou tanců dětského folklorní-
ho souboru ze Strakonic „Prácheňá-
ček“. Ke spokojenosti účastníků při-
spěli také žáci SOU služeb Vodňany,  
a to upečenými koláčky. Výstava je 
instalována v prostorách Městské-
ho kulturního střediska ve Vodňa-
nech až do 18. listopadu 2007. 

S měsíční pravidelností se opět 
konala návštěva internetové kavár-
ny Colombina, kde jsme si 24. října 
vyhledávali na internetu informace 
týkající se kuchařského umění. Naše 

říjnové téma nás inspirovalo, a tak 
jsme se domluvili na tom, že příště 
přineseme a poté ochutnáme vlastno-
ručně vyrobené kulinářské výrobky. 

V úterý dne 30. října jsme v Do-
mě s pečovatelskou službou přiví-
tali manžele Břeských z Českých 
Budějovic, kteří nám svými diapo-
zitivy přiblížili zemi Uzbekistán. Již 
sám název Uzbekistán – země pohá-
dek tisíce a jedné noci  vypovídá vše  
o obsahu přednášky. Ač byly fotogra-
fie pořízeny před 30 lety, byli jsme 
rozvojem této země mile překvapeni.

Poslední říjnový den zavítaly do 
našeho domova děti z Mateřské ško-
ly Chelčice, které předvedly  mnoho 
písní, básní a tanečků. Za pěkné pás-
mo jsme dětem moc vděční, neboť 
jejich dětská přirozenost a optimistický 
náhled na život je pro nás obohacující.

pásmo písní a básní dětí z Mateřské školy Chelčice v zimní zahradě

ShrnuTí akCí V CSP VODŇanY za MĚSíC říjen

taneční vystoupení folklorního souboru Prácheňáček ze Strakonic

Petrášková Marie 1.11.

Školníková Rozálie  5.11.

Petráčková Růžena 9.11.

Krejsa František 16.11.

Chalupecký Stanislav 19.11.

Grosserová Anna 22.11.

Petráková Božena 25.11.
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