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jak jde čas …          v CSP Vodňany 

VELIKONOCE –  
Vítání jara 

 
Jaro začlo, 
slunko svítí, 

na louce rozkvetlo kvítí. 
Velikonoce už jsou tu zas, 

pomlázky a vajec čas, 
Veselé Velikonoce ! 

 

 
 

 Doba Velikonoc se řídí 
datem prvního jarního úplňku. 
Neděle Hodu Božího veliko-
nočního je vždy po prvním 
jarním úplňku. 
 Postní doba začíná na 
Popeleční středu a 40 dní se 
počítá od Popeleční středy do 
Bílé soboty bez započtení 
postních nedělí. Velikonoce 
začínají večerní bohoslužbou 
na Zelený čtvrtek.  
 Velikonoce jsou nejvý-
znamnějším křesťanským 
svátkem. Značí zrození nové-
ho života, který otevírá nové 
možnosti. Jde o nejdůležitější 
symbol křesťanství, který s 
věky nabýval nejrůznější po-
doby. Jedno však zůstalo - 

oslava Velikonoc jako svátků 
jara, naděje a života.  

 
Končí půst, je čas na maso 

a nádivky 

 Název Zelený čtvrtek 
vznikl přesmyčkou původního 
německého názvu Greindon-
nerstag (lkavý čtvrtek) na 
Gründonnerstag (Zelený čtvr-
tek). Jíst špenát na Zelený 
čtvrtek je lidovým zvykem, 
který s duchovním obsahem 
Velikonoc vůbec nesouvisí. 
Bílou sobotou končí postní 
období. Je čas pojíst maso, 
kdysi to byla například polév-
ka z kozlečího mozečku nebo 
rizoto z vnitřností poraženého 
mláděte. Hodí se hovězí po-
lévka i vařené maso a už také 
velikonoční nádivky s kopřiva-
mi.  

 

 Na bílou sobotu se pek-
ly se mazance, aby byly na 
neděli a pondělí, a beránky, 
symboly čistoty a obětování. 
Velikonoční neděli je vyhraze-
na sváteční hostina, Boží hod 
velikonoční. Sluší se slavit 

ho v rodinném kruhu, pochut-
nat si s nejbližšími na pečeni, 
nejlépe z jehněčího či skopo-
vého. Oblíbená bývala ta-
ké holoubata. Světila se va-
jíčka.  

 

 Velikonoční pondělí je 
již dnem veselých lidových 
oslav a bohatého hodování, 
svátkem jara, znovu se pro-
bouzející přírody, naděje na 
dobrý hospodářský rok, 
dobrou úrodu, zdravý a šťast-
ný život. Znalci tradic dopo-
ručují bílou zeleninovou polév-
ku, ale i vepřo knedlo zelo. Na 
stolech se stejně tak mohou 
objevit všechna velikonoční 
jídla, zelená jarní i vydatná 
masová.  

(zdroj: www.velikonoce.org.cz) 

připravila 

 

 

číslo 4 ročník 5                                                duben 2011 

Petra Polanská, DiS. 
 sociální pracovnice 

http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/maso-a-prilohy/proc-se-nadivce-rika-hlavicka/
http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/dorty-kolace-cukrovi/pecete-mazanec-z-drozdi-nebo-nekynuty/
http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/dorty-kolace-cukrovi/piskotovemu-beranku-uvazte-masli/
http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/maso-a-prilohy/jarni-lahudka-zapekane-jehneci-s-hraskem/
http://www.velikonoce.org.cz/
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   BŘEZEN 
 
 První  březnový  den  jsme 
navštívili  Internetovou  kavárnu 
Colombina  ve Vodňanech.  Tento‐
krát  jsme  se  zaobírali  televizními 
programy,  které  se  zaměřují  na 
vaření.  Snažili  jsme  se  vyhledat, 
kdy  se  tyto pořady vysílají a  srov‐
návali  jejich  úroveň  a  obsah.  Vy‐
hledávání  následně  vyvolalo  dis‐
kusi  spojenou  s výměnou  zkuše‐
ností  ohledně  výroby  dortů,  což 
nás  podnítilo  k vyhledávání  na 
webových  stránkách,  a  to  zajíma‐
vých designů.  

 
Daniela Davidová 

instruktorka sociální péče   Masopust  byl  v měsíci 
březnu  jednou  z hlavních  kultur‐
ních  akcí.  V rámci  přípravy  se  vy‐
ráběly masky a zdobila jídelna, aby 
mohla  dne  2.  března  vypuknout 
masopustní  veselice. 
V masopustním průvodu se objevi‐
li zaměstnanci  i klienti, do pozdní‐
ho večera  se  tancovalo  za hudeb‐
ního  doprovodu  kapely  Dřemlin‐
ka.  Atmosféra  byla  velice  příjem‐
ná,  ale  vše  jednou  musí  skončit, 
takže si zase na masopust musíme 
celý kalendářní rok počkat.  

Na pondělí 7. března jsme 
k nám  pozvali  seniory  z  Taneční 
country  skupiny  z Prachatic,  kteří 
se  řídí heslem „Důchodci důchod‐
cům, aby člověk nebyl nikdy sám“. 
Tito  senioři  nám  svými  country 
tance dokázali, že aktivně se dá žít 
do  vysokého  věku.  Taneční  vy‐
stoupení se nám velmi líbilo, jakož 

i  skupinu  doprovázející  kouzelník, 
jehož  kouzla  měla  vysokou  úro‐
veň.

 
Naše  pravidelná  návštěva 

Černé  hodinky  v Městském  kul‐
turním  středisku  Vodňany  nás 
v úterý dne 22. března zavedla do 
země  „za  velkou  louží“  do  USA. 
Díky  fotografiím  a  vyprávění  p. 
Votruby  ze  Strakonic  jsme  tak 
poznávali  zvyky  jiných  národností 
žijících  v tomto  multikulturním 
státě Severní Ameriky. 

V přízemí  sídla  naší  orga‐
nizace  byly  začátkem  letošního 
kalendářního  roku  instalovány 
obrazy  p.  malíře  Miroslava 
Konráda z Č. Budějovic. A protože 
jsme  zvídaví  a  chtěli  jsme  se  o 
tomto malíři  dozvědět  něco  více, 
pozvali  jsme  ho  na  čtvrtek  24. 
března  do  našeho  „Křesla  pro 
hosta“.  P.  Konrád  přišel  i  s   hu‐
debním  doprovodem  manželů 
Plachtových a povyprávěl nám o 
své  cestě malíře  a  inspirativním 
pobytu  ve  Francii,  ale  i  o  své 
zálibě  ve  skládání  poezie. Mohli 
jsme  si  prohlédnout  i  jeho  další 
obrazy,  či  si  vyslechnout  jeho 
verše.  Za  návštěvu  děkujeme  a 
těšíme  se  na  slíbené  setkání 
s ukázkami malířských technik. 
  V neděli  dne  27.  března 
jsme  přivítali  dalšího  vzácného 
hosta,  kterým  byl  p.  Ing.  Josef 
Kalbáč  s kapelou  „Malá muzika 
Nauše  Pepíka“.  Zájem  o  jejich 
koncert  byl  opravdu  velký.  Do 
naší  společenské  místnosti  se 
vešlo  neuvěřitelných  70  lidí. 
Svým vyprávěním nám p. Kalbáč 
přiblížil  legendární hudební  skla‐
datele a  jejich  tvorbu.  Jejich pís‐

ničky většinou dobře známe a rádi 
je zpíváme, ale  často nevíme, kdo 
text  či  hudbu  napsal  a  co  ho 
k tomu  vedlo.  Naše  krásné  české 
písničky  jsme si společně od srdce 
a s chutí zazpívali.  

  Koncem  uplynulého měsí‐
ce  ve  středu  dne  30.  března  za 
námi přijely děti z MŠ Chelčice. Až 
obdivuhodné, čemu všemu se děti 
mohou  za  pár  měsíců  naučit.  Je 
pěkné  pozorovat,  jak  jsou  děti 
plné energie,  jak se snaží stát rov‐
ně,  hezky  zpívat  a  přednášet. My 
ostatní  jsme  je  jen  jako  diváci 
v tichém úžasu pozorovali a  jejich 
snažení  odměnili  potleskem  a 
úsměvy.  

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

Narozeniny Duben 2011 
 

Bísková Marie    17.4. 

Kroneislová Miloslava  19.4 

Svatá Zdeňka    24.4. 

Macar Jaroslav    27.4. 

 
!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

http://www.cspvodnany.cz/

