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jak jde jak jde jak jde jak jde časasasas …………          v CSP 

Klienti vzpomínají  
na školní léta 
Tak nám začalo září. 

A protože tento měsíc patří 
hlavně dětem a jejich ná-
stupu do školy, tak jsme i 
my zavzpomínali s klienty 
na jejich školní docházku.  

A takovéhle to bylo 
tenkrát: „První den jsme si 
vyčistili střevíce, dostali 
mašličku do vlasů, od ma-
minky ještě kytičku ze za-
hrádky pro paní učitelku 
na uvítanou a šupky do 
školy.  

Šel nás celý houf, 
někdy i pár kilometrů. Ob-
čas jsme pospíchali, občas 
jsme se loudali. Po prázd-
ninách to ve škole vonělo 
ještě létem. V tuhých mra-
zech jsme si na cestu do 
kapes kabátů dávali vyhřá-
té kameny z kamen.  

Aktovky jsme měli 
béžové, hnědé, proužkova-
né a někteří z nás i 
s obrázkem např. se zají-
cem. Penály byly ze dřeva. 
Nejprve jsme psali do seši-
tu tužkou a pak perem, 

které se máčelo v inkoustu. 
V lavici na každého 

z nás čekala čítanka, po-
četnice, písanky a nábo-
ženství. Čítanka nesla ob-
raz pana prezidenta T. G. 
Masaryka s básní: 
,,Tatíčku starý náš, šedi-
vou hlavu máš, dokud žije 
tvoje hlava, pak žije dobrá 
zpráva, tatíčku starý náš.“  

Po vyučování se vět-
šinou utíkalo domů, kde 
čekali další povinnosti: 
domácí práce a úkoly.  

Škola byla a je 
prostě součástí života. 
Školní léta plynula a 
vzpomínky na ně jsou ná-
vratem do těch nejhezčích 
let našeho života, i když 
jsme byli občas jak ,,čerti“. 
Třeba když pan školník 
někam odešel, tak jsme 
vyslali někoho odvážného, 
který zazvonil dřív. A pak 
jsme si vyslechli kázání od 
pana faráře: ,,Prázdné su-
dy, nejvíc duní“. Přesto se 
nám ve škole líbilo.“ 

s klienty připravila 
Petra Polanská, DiS. 
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Narozeniny ZÁŘÍ 2011 

Malátová Ludmila     11.9. 

Tomanová Marie     15.9. 

Šulcová Hedvika     27.9. 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
S R PE N  

Ač je měsíc srpen vnímán spíše 
jako měsíc dovolených, připravili 
jsme pro naše seniory řadu 
programů a zažili tak mnoho 
hezkých chvil. Začali jsme 
výletově, neboť jsme se ve 
čtvrtek dne 4. srpna vydali do 
Netolic. Zastavili jsme se na 
v širokém okolí vyhlášené 
netolické zmrzlině a pokračovali 
na návštěvu k naší bývalé sociální 
pracovnici pí. Vojtěškové, která 
nás pozvala na svou zahrádku, 
kde jsme mohli obdivovat 
záplavu květin a okolní přírodu. 
Za pozvání a pohoštění velmi 
děkujeme. 
V měsíci srpnu se také 
uskutečnilo několik akcí pod 
hlavičkou projektu Jak žít zdravě 
bez ohledu na věk 
spolufinancovaného Jihočeským 
krajem: : 
V tématickém bloku „Čas pro 
relaxaci“ jsme 1. a 8. srpna 
rozpohybovali naše těla 
cvičením pod odborným 
vedením instruktora. Využili 
jsme rovněž pomůcky, jakou jsou 
relaxační míče „overbally“ a 

protahovací gumy Polar band. 
Věnovali jsme se také 
sportovním hrám - hokeji, 
minibasketu, šipkám a stolnímu 
tenisu. 
 

 
 

Svalové partie jsme protáhli a 
zpevňovali také v našem altánku 
formou imaginace pohybů, tzn. 
prováděním cviků pouze dle 
slovní instruktáže lektora bez 
jejich názorné ukázky. 

V „Čase pro trénink mozku“ 
jsme se dopoledne dne 2. srpna 
věnovali různým hádankám, 

křížovkám, rébusům a 
odpoledne počítačům v 
Internetové kavárně Colombina.  
V rámci „Času vůní“ jsme dne 
22. srpna ochutnávali různé 
druhy čajů a také se seznámili 
s tím, k jakým účelům a k léčbě 
jakých chorob se používají 
v lékařství jednotlivé bylinky. 
Zavzpomínali jsme v souvislosti 
s tím na doby, kdy se např. 
rozbité koleno léčilo jitrocelem a 
že jeho účinek se dostavil jako 
mávnutím kouzelného proutku. 
Dva dny, a to dne 23. a 30. srpna 
jsme v „Čase pro tvoření“ 
malovali obrazy pomocí barev 
windowcolours, což není 
jednoduchá záležitost a vyžaduje 
skutečně notnou dávku 
preciznosti. Obrazy se nám i tak 
povedli a zdobí teď chodbu ve 
druhém patře nové budovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopoledne dne 29. srpna jsme 
strávili v rámci „Času pro 
hudbu“ rovněž příjemně, a to 
poslechem písní z CD 
„Vzpomínky na písně našeho 
mládí“ a zpěvem našich 
lidovek. Protože se nám počasí 
na konci prázdnin umoudřilo, 
opékali jsme na dvoře domova 
pro seniory vuřty.  
 

 
 

Zpestřením odpoledne byla hra 

na harmoniku p. Nečase a p. 
Hrdličky, při které jsme si také 
zanotovali řadu známých písní.  

připravila  
Bc. Daniela Davidová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Centrum sociální pomoci Vodňany
pořádá

dne 10. 10. 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce se uskuteční u příležitosti 

Týdne sociálních služeb organizovaného 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Zájemcům bude umožněna prohlídka Domova pro seniory na 
adrese Žižkovo nám. 21, Vodňany v době od 10,00 do 15,00 hod.

Součástí prohlídky je PC prezentace sociálních služeb poskytovaných 
organizací.

Pro veřejnost jsou připraveny informační materiály CSP Vodňany 
a malé občerstvení.


