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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                    Měsíc srpen jsme kulturně zahájili dne 2. 

Srpna koncertem pana Hrdličky, harmonikáře, který si k našemu příjemnému překva-

pení 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 de-

chovek 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 

 

připravila 
JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 

 
 

 
 
 
 

Jak žít zdravě  

bez ohledu na věk 
 

Jak žít zdravě bez 

ohledu na věk je název 

projektu, který je realizo-
ván naší organizací Cen-

trem sociální pomoci 
Vodňany v těchto měsí-
cích s finanční podporou 

Jihočeského kraje. 
Obsahem projektu 

je organizace aktivit urče-
ných seniorům a osobám 
se zdravotním postižením 

žijícím zejm. na území 
města Vodňany, jeho okolí 

a klientům žijícím ve vod-
ňanském domově pro se-
niory. Smyslem připrave-

ných programů – akcí, 
kterých se v průběhu mě-

síců července až října bu-
de konat více než dvacet, 
je rozvoj psychických a 

fyzických schopností, 
podpora aktivního života 
seniorů a osob se zdra-

votním postižením, jakož i 
možnost navázat nové so-

ciální kontakty v rámci 
cílové skupiny. 

Pravidelná setkání 

budou probíhat v objektu 
Domova pro seniory ve 

Vodňanech a v Domě s 
pečovatelskou službou ve 
Vodňanech. Programy 

jsou zaměřeny např. na 
relaxaci, péči o tělo, cvi-
čení, trénink paměti a 

společné tvůrčí aktivity.  
Dveře našeho zaří-

zení jsou tedy, jak bylo 
řečeno výše, otevřeny 
všem seniorům a osobám 

se zdravotním postižením. 
Bližší informace o projek-
tu lze získat z měsíčníku 

organizace „Jak jde čas … 
v CSP Vodňany“ a u na-

šich sociálních pracovnic, 
zejm. pí. Bc. Daniely Da-
vidové, která je koordiná-

torem projektu. 
 

 

Projekt je realizován s finanční 

podporou Jihočeského kraje. 

číslo 7-8 ročník 5                                    červenec, srpen 2011 

 



připravila Bc. Daniela Davidová  
instruktorka sociální péče 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
Č ERVE N  

Dne 6. června se opět 
otevřel v jídelně domova pro 
seniory bufet „Pochoutky U 
Labužníka“ s nabídkou slad-
kých a slaných laskomin. 
Dne 7. června nás přišly potěšit 
děti z Mateřské školy Smeta-
nova ve Vodňanech. V jejich 
repertoáru nechyběly písně, bás-
ně ani divadelní hra. Za jejich 
snahu děti dostaly od našich se-
niorů dárečky pro potěšení. 
Dne 14. června jsme v našem 
domově opět přivítali sestry 
Šímovy, které přijely našim seni-
orům zazpívat z Prachatic.  
Protože máme rádi pohyb a cvi-
čení, přijali jsme pozvání na 
Turnaj v kuželkách a petan-
gue do Domova pro seniory G – 
centrum v Táboře, který se konal 
dne 16. června. Přes velkou 
konkurenci 20 družstev postou-
pili naši senioři v soutěžních dis-
ciplinách až do semifinále.  

 
Dne 21. června jsme navštívili 
oblíbenou Internetovou kavár-
nu Colombina v Městském 
kulturním středisku Vodňany. 
Nejen, že jsme ochutnali dobrou 
kávu, ale také jsme se seznámili 
s další novodobou vymožeností - 
digitální fotografií.  
Dne 22. června přijel do domo-
va pro seniory ženský pěvecký 
sbor „Rozmarýn“z Českých 
Budějovic. I když byly protago-
nistky v seniorském věku, nebyl 
věk na jejich výkonech vůbec 
znát.  
 

 
 

Č ERVE NEC  
Dne 11. července jsme si do 
našeho domova pro seniory po-
zvali sportovce z oddílu TJ Ka-
rate Vodňany. Pět mladých 
úspěšných karatistů nás pod ve-
dením p. Manna zasvětili do his-
torie a tajů karate, seznámili nás 
také s jeho pravidly a my jsme 
zjistili, jak je u tohoto sportu 
důležitá především osobní disci-
plína.  

 
Protože máme rádi cestování, 
navštívili jsme dne 13. července 
Domov seniorů Mistra 
Křišťana v Prachaticích. Prošli 
jsme snad všechna zákoutí do-
mova. Zaujala nás především 
„dílna“, kde senioři sdílí společně 
čas a ukazovali nám, jaké věci 
vyrábí.  
V rámci projektu realizovaného 
s finanční podporou Jihočes-
kého kraje s názvem „Jak žít 
zdravě bez ohledu na věk“ se 
uskutečnila v měsíci červenci 
řada akcí: 
Dne 12. července jsme v rámci 
„Času pro relaxaci“ věnovali 
dopoledne relaxačnímu cvičení 
na míčích a odpoledne jsme 
strávili rovněž pohodově u šipek 
a stolního tenisu. 
  

14. července v „Čase péče o 
tělo“ jsme pečovali o vlasy. 
V dopoledních hodinách nás 
navštívila kadeřnice sl. Šílená, 
která nám na své modelce před-
váděla nové účesové trendy. Se-
známila nás také s novými vlaso-
vými doplňky, barvami a pří-
pravky péče o vlasy. Odpoledne 
jsme pak diskutovali o tom, jaká 
móda vládla mezi účesy v době 
mládí našich seniorů. 
Dne 18. července jsme se v 
„Čase pro hudbu“ pobavili nad 
hudebními hádankami. Odpo-
ledne jsme přivítali pí. Wecko-
vou, která nám v doprovodu své 
harmoniky zazpívala mnoho 
známých písní, včetně nádherné 
písně „Ave Maria“. 
19. července jsme procvičovali v 
„Čase pro trénink mozku“ naše 
duševní schopnosti zábavnou 
formou, a to prostřednictvím 
hádanek, her se slovy, kvízů a 
křížovek. Odpoledne jsme usedli 
k počítači a rozvíjeli soustředění 
a postřeh. 
20. červenec byl určen „Času 
pro tvoření“. V rámci programu 
se senioři seznámili s technikou 
decoupage a vytvářeli obrazy.  
25. července v „Čase vůní“ jsme 
sázeli květiny a bylinky a ko-
chali se jejich vůní. Také jsme si 
vyprávěli příběhy květin a četli 
květinové horoskopy.  
26. července jsme v „Čase péče 
o tělo“ měli možnost poznat 
kosmetičku pí. Hajnou, která 
nás provedla vývojem péče o 
pleť a kosmetických přípravků 
uplynulé stovky let. Také demon-
strativně předvedla, jak pleti po-
moci k uvolnění. 
Dne 27. července jsme si v „Ča-
se pro relaxaci“ protáhli „kostru“ 
s gumami Thera - band a 
v odpoledních hodinách prová-
děli dechová cvičení s prvky jógy. 
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