
číslo 26 červen 2009

jak jde čas... v CSP Vodňany

báseň na červen

Utkána z modrošedých par 
je půlnoc, když se k jaru chýlí. 
Už nechodí do bílé vily 
básníci mrtví z dávných jar 
a přioděni do čamar, 
dnes už jen stín či příznak bílý. 

Utkána z modrošedých par 
je půlnoc, když se k jaru chýlí. 
Na střeše leží světla cár, 
to svítí měsíc opozdilý, 
když jdu tu já, a kroků pár 
spíš ty, pro kterou srdce šílí. 

Utkána z modrošedých par 
je půlnoc, když se k jaru chýlí. 

Dovolujeme si navázat na před-
chozí měsíc v pokračování   uvádě-
ní děl – přesněji úryvků děl – od 
klasických českých i zahraničních 
autorů poezie. Na měsíc červen 
jsme pro Vás vybrali báseň ze sbír-
ky: „Jaro sbohem“.

Jaroslav Seifert - Jarní rondeaux 

slovo ředitelky CSP Vodňany
Vážení,
již druhým rokem vychází 

pravidelně měsíčník naší organi-
zace Jak jde čas .... v CSP Vodňa-
ny, který Vám přináší informace  
o dění v naší organizaci a seznamu-
je Vás se skutečnostmi, které sou-
visejí s námi poskytovanými služ-
bami. I když budova domova pro 
seniory má navenek stále stejnou 
podobu, uvnitř dochází ke změ-
nám takřka denně. Někdy se jedná  
o změnu personální, kdy je do zaří-

zení přijat nový zaměstnanec či  
klient, někdy jde o změnu výzdoby  
a jindy má změna charakter sta-
vební. V letošním roce nás jich také 
několik čeká, některé jsou nepřed-
vídatelné a jiné sami připravujeme.  
K těm plánovaným patří ty, které 
by měly zlepšit vzhled zařízení, 
zpříjemnit pobyt našim klientům  
v domově nebo usnadnit prá-
ci našim zaměstnancům. Naším 
záměrem je v letošním roce:

•	zrealizovat	projekt	Blíž	seniorům,	zdravotně	postiženým	a	jejich	rodinám,	jehož	
předmětem	je	vytvoření	2	nových	jednolůžkových	pokojů	pro	poskytování	poby-
tových	odlehčovacích	služeb	a	modernizace	výtahu	ve	staré	budově	domova

•	provést	výmalbu	ve	 staré	 budově	domova	pro	 seniory,	výměnu	 svítidel,	nátěr	
futer	a	instalaci	nových	lišt	na	zdi	chodeb	bránících	jejich	poškození

•	renovovat	mechanismus	šatních	skříní	v	prvním	patře	staré	budovy
•	nahradit	stávající	zádveří	vestibulu	budovy	za	automatické	dveře,	nahradit	stá-
vající	zábradlí	vnějšího	schodiště	za	nové	a	provést	povrchovou	úpravu	vnějšího	
schodiště	u	hlavního	vstupu	do	budovy

•	vybudovat	nový	skladovací	prostor	v	sušárně	v	přízemí	budovy
•	provést	drobnější	terénní	úpravy	ve	dvoře	domova	a	upravit	květinové	záhony.
K	dalším	stavebním	akcí,	které	bychom	chtěli	uskutečnit	v	nejbližších	letech	patří	
výstavba	výtahu	pro	novou	budovu	s	bezbariérovým	vstupem	z	Žižkova	náměstí	a	
zimní	zahrady	přiléhající	k	nové	a	staré	budově	domova,	k	nimž	je	v	současné	době	
zpracovávána	projektová	dokumentace.

JUDr. MUDr. Kellnerová Marcela
ředitelka CSP Vodňany

Červnoví oslavenci
 

 



 

 

 

Milota František 2.6.

Šálková Anna 12.6.

Straková Milada 16.6.

Gottwaldová Zdena 20.6.

Tuháček Ladislav 21.6.

Kohoutová Anna 25.6.
Blahopřejeme! 

čtvrtek 4. června, 9.30 hodin
Pásmo písní a básní 
dětí z mateřské školy Sluníčko 
- zimní zahrada Domova pro seniory

neděle 7. června, 14 hodin
Vernisáž - 
paměť vodňanské galerie
Návštěva Městské galerie ve Vodňanech
Úvodní zpěv: Nela Sochorová
Odchod z Domova pro seniory ve 13.30 hod.

středa 10. června, 14 hodin
Návštěva internetové kavárny 
Colombina
Odchod od Domu s pečovatelskou službou

úterý 16. června, 14.30 hodin 
Návštěva Zemského hřebčína 
u Písku
Odjezd ze dvora domova pro seniory ve 
14 hodin. 
Doprovod zajištěn. Vstupné 50,-Kč

pátek 19. června, 10 hodin 
Hudební a poetické dopoledne 
dětí ze ZŠ Bavorovská
- zimní zahrada Domova pro seniory

??? června, 9.30 hodin
Kosmetický salón
- zimní zahrada Domova pro seniory

Program akcí CSP Vodňany na červen



Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz

shrnutí kulturních akcí  v CSP Vodňany za měsíc květen

Ve středu odpoledne dne 6. května nás 
přišel do našeho domova pro seniory potěšit 
pan Bísek. Na pana Bíska se naši senioři vždy 
velmi těší, neboť umí nejen zpívat jejich oblí-
bené písně, ale jeho koncertování je proloženo 
vtipy a úsměvnými příběhy, při kterých se 
snadno zapomíná na strasti života.

Ve čtvrtek dne 7. května jsme při pří-
ležitosti Dne matek, který letos dle kalendáře 
připadl na neděli, popřáli všem našim senior-
kám - ženám a maminkám. Kromě úsměvu  
a vlídného slova se jim od nás dostalo i dárku - 
vařečky představující panenku. Všechny ženy tato 
maličkost velmi potěšila a my jsme měli dobrý 
pocit z jejich přirozené radosti a spokojenosti.

Na večer dne 7. května jsme dostali od 
paní farářky Trnkové z Církve českosloven-
ské husitské ve Vodňanech pozvání na pořad  
s názvem Vivat Carolus Quartus. Tématem 
večera byl život Karla IV., na němž slovem 
provázel Alfréd Strejček, kterého na kytaru 
doprovázel Štěpán Rak. Prostory Husova sboru 
dotvořily dobovou atmosféru velmi zajímavě  
a neotřele zpracovaného tématu. 

V rámci Vodňanských rybářských dnů jsme 
ve čtvrtek dne 14. května navštívili ve Více 
účelové hale ve Vodňanech výstavu Fishtech. 
Díky této výstavě, jejímž námětem byla technika  
a technologie chovu ryb a vodňanská historie 
rybářství, jsme poznali těžkou práci rybářů. 
Zúčastnili jsme se také tipovací soutěže Měst-
ského muzea a galerie Vodňany, která spočívala  
v uhodnutí váhy jedné historické vysoké kožené 
rybářské boty. Naše skupina seniorů také tipo-
vala a za několik dní jsme na základě telefoná-
tu organizátora zjistili, že jsme vyhráli jednu  
z cen. S jedním z našich seniorů p. Šimkem jsme 
si poté v pátek dne 22. května vyzvedli cenu  

v Městské galerii ve Vodňanech. Obdrželi jsme 
krásnou keramickou rybu a pan Šimek jako 
vyslanec naší skupiny od paní ředitelky paní 
Velkové dostal navrch ještě štípanou pusu. 

V rámci prohlídky města Vodňany zavítal  
v pátek dne 15. května do našeho domova 
pro seniory polský pěvecký sbor, který účin-
koval na Vodňanských rybářských dnech. Jejich 
vystoupení nebylo na pořadu dne, ale bylo o to 
milejší, neboť soubor zazpíval spontánně, což 
dojalo k slzám nejen naše seniory, ale nako-
nec i samotné členy pěveckého souboru, takže 
máme na co vzpomínat a budeme se těšit na 
příští rok, kdy by se vystoupení mohlo uskuteč-
nit již plánovaně.

Pro potěchu našeho nitra jsme si na  
20. května pozvali do našeho domova pro 
seniory děti z Mateřské školy Smetano-
va. Jejich písničky a básničky povzbudily naši 
mysl a to se na našich seniorech hned projevilo  
v podobě spokojené a usměvavé nálady. Moc 
se nám líbila zejména pohádka „O Šípkové 
růžence“, kde nám děti ukázaly, že nejsou jen 
dobří tanečníci a zpěváci, ale i herci. Na závěr 
senioři dostali výrobky dětí, a to papírové 
motýlky, srdíčka, a květinky, které všem udělali 
velkou radost.

Ve čtvrtek dne 21. května jsme svou 
návštěvou opět poctili Internetovou kavárnu 

Colombina. Dnešním tématem byly rybářské 
trhy, které se konaly na náměstí města Vodňa-
ny v rámci Vodňanských rybářských dnů a nabí-
zely řadu netradičních a zajímavých výrobků. 
Za pomoci internetu jsme tak zjišťovali, odkud 
pocházeli prodejci keramických hrníčků, ple-
tených košíků či uzených ryb, kteří nás zaujali 
právě na tržišti. 

Hudební vystoupení dětí ze Základ-
ní umělecké školy ve Vodňanech, které se 
uskutečnilo v našem domově v pondělí dne  
25. května, bylo zase z jiného soudku. Měli 
jsme možnost se zaposlouchat do hry na housle, 
klavír a keybord vysoké úrovně. Avšak ani sólový 
zpěv či dueta dětí v doprovodu klavíru nezůstaly 
pozadu, neboť byly neméně umělecky hodnot-
né. Velmi nás těší spolupráce mezi naší organizací  
a ZUŠ Vodňany pod vedením paní Chytilové, 
neboť její lektoři i svěřenci nás vždy hudebně 
potěší a často také překvapí novinkami.

Závěrečným bonbónkem tohoto měsíce 
byla, co se týká uměleckých zážitků, hudeb-
ní komedie divadelní společnosti Háta. 
Na přání našich seniorek jsme rovněž dne  
25. května navštívili vytoužené představení  
v Městském kulturním středisku ve Vodňanech. 
Komedie byla úchvatná, přinesla nám spoustu 
radosti a uspokojení našich kulturních tužeb,  
a tak naši senioři odcházeli s přesvědčením, že 
přání si člověk může plnit i v pokročilém věku.

O zajímavostech ze života včel nám v úte-
rý dne 26. května v prostorách Internetové 
kavárny Colombina v rámci „Černé hodinky“ 
vyprávěl RNDr. Jan Hřebíček. Dozvěděli jsme 
se mnoho informací o včelách, o spolupráci 
včelařů se sadaři i o včelařské organizaci. Pře-
kvapením této přednášky byla ochutnávka růz-
ných druhů medu.

Měsíc květen jsme uzavřeli dne 28. květ-
na tzv. „babincem“, na kterém jsme za účasti 
mladé praktikantky Marcely porovnávali módu 
mladých a starších. Došlo tak k otevřené debatě 
mezi našimi seniory o názorech na mladé a jejich 
myšlení. Pro nás bylo velkým překvapením, že 
mladou generaci berou senioři i s jejich výstřelky 
naprosto přirozeně. Na závěr se senioři seznámili 
s praktickým líčením mladých, a to právě díky 
zmiňované praktikantce z VOŠ Volyně.

Daniela Davidová - instruktorka volného času


