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Shrnutí za srpen: 

                    Měsíc srpen jsme kulturně zahájili dne 2. Srpna koncertem pana Hrdličky, 

harmonikáře, který si k našemu příjemnému překvapení s sebou přivedl muzikantské 

kamarády, paní Hůlkovou a pana Nečase. Měli jsme tak možnost si vyslechnout nejen 

naše krásné české písně, ale i poznat různé druhy harmonik a způsoby hraní na tyto 

nástroje. Dozvěděli jsme se i něco o tom, co stojí pořízení té které harmoniky a kolik 

člověk zaplatí za svou harmonikářskou vášeň.  

                     Ve středu dne 4. srpna jsme přivítali v našem „Křesle pro hosta“ dalšího 

vzácného hosta, kterým se tentokráte stala paní Mgr. Polatová. Paní Polatová nám vel-

mi pěkně povyprávěla o svém životě, o své cestě učitele a také o své chuti pomáhat 

lidem a všem potřebným, kterou už mnohokrát projevila i vůči naším klientům žijícím 

v domově. Ve druhé polovině své návštěvy si pro nás připravila soutěže o poznávání 

dechovek a Vodňanska.  

                     Za poznáním jsme se vydali ve čtvrtek dopoledne dne 26. srpna. Cílem se 

nám stal malebný statek paní Soukupové v nedalekém městečku Bavorov. Již z dálky 

nás uchvátilo množství květin – krása slunečnic, aster, růží, afrikánů, ale i kaktusů. 

Kromě květin se paní Soukupová věnuje také péči o zvířata, což bylo patrné z četného 

počtu domácích zvířat volně se pohybujících po statku - psů, koček, koní, slepic, 

kachen a holubů, jejichž chov vyžaduje každodenní péči, která je náročná a nikdy ne-

končící. Láska zvířat je ale pro pí. Soukupovou dostatečnou odměnou.  

                     Ani v srpnu jsme nevynechali pravidelnou návštěvu internetové kavárny, 

kam jsme se vydali odpoledne dne 26. srpna. U dobré kávy, či sklenky vína jsme se 

dohodli na společném tématu, kterým jsme se to odpoledne zabývali. Zvítězilo aktuální 

téma cen energií a možných úspor za její spotřebu.  
 

jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 

HISTORIE  

A SOUČASNOST  

PROVOZU KUCHYNĚ 

CSP VODŇANY 
 

Obsahem brožury 
k 10. výročí CSP Vodňany je 
i část věnovaná provozu ku-
chyně. 

Příprava pokrmů se 
s dobou postupně měnila a 
modernizovala.  

„Vyvíjel se způsob 
přípravy stravy, nicméně 

požadavek na kvalitu stravy, 
který je tím nejpodstatněj-
ším aspektem stravování, 
zůstal neměnný,“ podotýká 
vedoucí kuchyně paní Marie 
Tíková, která pracuje 
v zařízení již třicet pět let. 

V roce 2000 se provoz 
kuchyně nacházel v prvním 
patře nové budovy s orienta-
cí směrem do dvora. Pro pří-
pravu stravy se využívaly 
elektrický a plynový sporák, 
elektrické trouby, elektrická 
a plynová stolička. Vařilo se 

převážně ve smaltovaném a 
hliníkovém nádobí. Stoly pro 
přípravu pokrmů byly vyro-
beny z umakartu.  

V rámci generální re-
konstrukce nové budovy 
došlo v roce 2007 

k přestavbě a přesunutí pro-
vozu kuchyně z prvního pat-
ra nové budovy do jejího 
přízemí.  

Kuchyně byla moder-
ně vybavena, takže je dnes 
schopna připravit cca 200 
porcí jídla. Práci usnadňují 
konvektomaty (zachovávající 
plně výživovou hodnotu po-
travin), velké plynové kotle a 
systém odsávání. Veškeré 
vybavení, nádobí a stoly, je 
z nerezu.  

Počet personálu a 
obědů se za posledních 10 
let výrazně neměnil, změnily 
se ale požadavky na úpravu 
stravy, neboť se připravuje 
mnohem více mletých porcí, 
a to v souvislosti se změnou 
struktury klientely domova 
pro seniory. 

Dnešní provoz ku-
chyně zajišťuje zásobovač, 
vedoucí kuchyně, 5 kucha-
řek a 1 pomocná síla.  

 

připravila 
DiS. Petra Polanská 

 

 
 

 

číslo 6 ročník 5                                              červen 2011 

 

KUCHYNĚ PO REKONSTRUKCI 



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 
KVĚTEN  

 
Den, na který jsme se 

těšili, bylo druhé květnové 
pondělí, které jsme měli 
v úmyslu prožít ve znamení 
tradic.  „Pálení čaroděj-
nic“ se konalo a na progra-
mu bylo opékání špekáčků 
na novém elektrickém grilu. 
Nechyběla dobrá nálada, 
úsměvy na tvářích, společné 
zpívání a příjemné povídání.  

Na čtvrtek 12. května 
jsme si do domova pozvali 
pí. Radku Thierbachovou, 
která nás v rámci programu 
„Cvičím, cvičíš, cvičíme…“ 
seznámila se svým celoži-
votním koníčkem - jógou. 
Objasnila nám podstatu a 
filosofii jógy a zdůraznila 
důležitost dýchání při pro-
vádění jednotlivých cviků. 
Od jejích ukázek jsme přešli 
ke společnému cvičení, které 
bylo ukončeno zpěvem a 
povídáním o životě. Za ná-
vštěvu velmi děkujeme. 

 

 
 
Zpívání provází náš 

společně trávený čas v do-

mově snad každý den a ne-
bylo tomu jinak ani ve stře-
du dne 18. května. V ten 
den nás navštívil p. Bísek, 
který měl pro nás překvape-
ní. Přivedl s sebou svého 
mladého muzikálního kole-
gu harmonikáře Václava (16 
let). Na harmoniku hrál tedy 
tentokrát Václav a pan Bísek 
se k jeho hře připojil se 
svým saxofonem. Odpoled-
ne uteklo jako voda, zpívali 
jsme bez přestání a málem 
jsme nestihli ani večeři. 

 

 
 

18. května dopoledne 
k nám zavítaly také děti ze 
soukromé Mateřské školy 
Sluníčko ve Vodňanech. 
Básničky, písničky, tanečky, 
skupinová hra na flétny – to 
vše děti výborně zvládly a 
závěrem přidaly ještě pár 
„obyčejných“ dovedností, 
mezi něž patří např. i zava-
zování tkaniček. Za předání 
spousty pozitivní energie 
děkujeme. 

 
Ve stylu „zapomeňte 

na věk a na vrásky“ se vyví-
jel náš další program s 
kosmetičkou sl. Lagrono-
vou.  

Ve středu dne 11. 
května naše seniory sezná-

mila s historií a momentál-
ními trendy v líčení.  
 

 
 

Ve čtvrtek dne 19. 
května zase představila, jak 
se provádí masáže obličeje a 
rukou. V obou případech 
měli senioři možnost si vše 
na vlastní kůži vyzkoušet. 
Do budoucna se můžeme 
těšit také na majitelku kos-
metického salónu ve Vod-
ňanech pí. Hajnou a majitel-
ku módy a parfumerie 
„Květa“ pí. Kántorovou. 

 

připravila 
Bc. Daniela Davidová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Narozeniny  

ČERVEN 2011 

 
Kubešová Libuše       9.6. 

Šálková Anna       12.6. 

Tuháček Ladislav      21.6. 

Munzar Čestmír      22.6. 

Nečasová Marie      22.6. 

Švecová Jarmila      24.6. 

Bísek Ladislav          28.6. 
 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

http://www.cspvodnany.cz/

