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Masopust,  
zvyky a tradice 

 
Masopust je jedním 
z nejoblíbenějších lidových 
svátků. Dříve jej lidé slavili od 
Tří králů až do popeleční 
středy. Poté následoval čtyři-
cetidenní půst, který trval až 
do Velikonoc.  
Masopust byl obdobím, ve 
kterém se lidé radovali, veseli-
li, pořádali maškarní průvody 
a hlavně hostiny, protože ná-
sledovala dlouhá postní doba. 
K masopustnímu veselí se 
vedle hostin konaly také vep-
řové hody. Masopust vrcholil 
v úterý, kdy vesnicemi pro-
cházeli maškarní průvody, 
doplněné o divadelní předsta-
vení. Období radovánek kon-
čilo v noci před popeleční 
středou, kdy ponocný zatrou-
bil na lesní roh a rychtář 
oznámil konec masopustu. 
Klasické masopustní oslavy 
dnes začínají tři dny před po-
peleční středou.  
Masopustní průvod masek 
se v našem domově pro se-
niory letos uskuteční ve 
čtvrtek dne 16. února, 
všichni klienti i veřejnost 
jsou srdečně zváni. Zaruče-
ně nebude chybět pohoštění 
v podobě masopustních 

koblih a chlebíčků.  
 

připravila 

Petra Pecková 
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SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
LEDEN 2012 
Začal nový rok, a my jsme ho 
oslavili v pondělí dne 2. ledna 
Novoročním posezením. 
Udělali jsme si chutné chle-
bíčky, popili dobrého vína. 
Také jsme zavzpomínali na 
to, co všechno jsme společně 
v uplynulém roce prožili, ale 
uvažovali také o tom, co nás 
čeká a nemine. 
V pátek dopoledne dne 6. 
ledna jsme našim seniorům 
„zprostředkovali“ návštěvu 
Tří Králů, kteří se zastavili 
na pokojích klientů a každé-
mu z nich zazpívali tříkrálo-
vou píseň. 

 

 
 

Druhý den dne 7. ledna přišli 
Tři Králové znovu tentokráte 
za doprovodu pí. Horákové, 
a to v rámci Tříkrálové sbír-
ky, kterou organizuje Charita 
Česká republika. 
Ve středu dne 11. ledna jsme 
jako každý měsíc zjišťovali 
informace prostřednictvím 
internetu v Internetové ka-
várně v Městském kultur-
ním středisku ve Vodňa-
nech. Tentokráte jsme pátrali 
po „práci šikovných rukou“, 
hledali jsme tak inspiraci pro 
naše tvoření v rámci aktivi-
začních programů domova 
pro seniory. 

Dopoledne dne 12. ledna 
jsme se pod vedením p. Ho-
neiové v kurzu Práce s hmo-
tou FIMO naučili pracovat 
s uvedenou hmotou a vytvo-
řili krásné šperky, ze kterých 
jsme měli všichni radost. 

 

 
 

A protože nám počasí počát-
kem ledna umožnilo venkov-
ní procházky, navštívili jsme 
Městské kulturní středisko ve 
Vodňanech. V úterý dne 17. 
ledna se zde konala přednáš-
ka pí. ředitelky Městského 
muzea a galerie Vodňany Jit-
ky Velkové s názvem „ Po-
vídání o neznámých mís-
tech v našem městě“. Toto 
povídání s promítáním dia-
pozitivů bylo moc pěkné a z 
hlediska získaných informací i 
velmi přínosné. 
Ve středu dopoledne dne 18. 
ledna jsme v našem domově 
pro seniory uvítali dva přívě-
tivé lesníky státního pod-
niku Lesů ČR, s. p. pány 
Ing. Veláta a Ing. Stuchlíka, 
kteří nás seznámili s tím, co 
je hlavní náplní činnosti les-
níků LČR a jaký význam má 
obhospodařování lesů v ma-
jetku státu. Tato návštěva 
nás navíc přiměla zavzpomí-
nat si na nenapodobitelnou 
vůni lesa a čas strávený sbě-
rem lesních plodů. 

 
 

Ve čtvrtek dne 19. ledna se ve 
večerních hodinách konala 
přednáška Doc. Tomáše 
Machuly Ph.D., Th.D., dě-
kana Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity. Hlav-
ním tématem bylo přinášení 
„důkazů božích zásahů“ do 
dějin lidstva. Při této příleži-
tosti jsme si v městské galerii 
prohlédli také výstavu sl. 
Balzarové s názvem „Tváře 
moře“, kde jsme měli mož-
nost obdivovat vydařené fo-
tografie podmořského světa. 
V lednu došlo i na ochut-
návku vlastnoručně usmaže-
ných bramboráčků, které 
jsme připravovali jeden den 
v domově pro seniory a dru-
hý den v domě 
s pečovatelskou službou.  

připravila Bc. Daniela Davidová 
sociální pracovnice 

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

Narozeniny  
BŘEZEN 2012 

 
Vacková Lada          4. 3. 
Kubešová Marie       10. 3. 
Dvořáková Jiřina      22. 3. 
Eliášek Jiří            31. 3. 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 


