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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 

velmi 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 aktuál-

ní téma cen energií a možných úspor za její spotřebu.  
 

jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 

 Myslíme na bezpečnost seniorů 
 

Na téma bezpečnosti seniorů se ve středu 

dne 7. března konala v Domě s pečovatelskou 

službou ve Vodňanech přednáška s názvem „Ži-

vot je to nejcennější, co máme“. Přednášejícím 

byla nprap. Edita Žežulková z obvodního odděle-

ní Policie ČR ve Vodňanech a hostem pí. Mgr. 

Jaroslava Víznerová, vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Vodňa-

nech.  

O srdečnosti seniorů pomáhat lidem, kte-

ří se objeví za dveřmi, jsme slyšeli již mnoho-

krát, ale jak se v tomto případě adekvátně cho-

vat, aby člověk „nenaletěl“, tak o tom naši seni-

oři mnoho neví. Tato přednáška proto měla upo-

zornit na skutečnosti a situace, které mohou být 

pro seniory nebezpečné, mohou ohrozit jejich 

život, zdraví či majetek. Jde např. o nedostateč-

né zabezpečení bytu, podomní prodej, levné 

zájezdy a nabídkové akce. Přednáška pojedná-

vala i o tom, jak se chovat při nakupování, na 

ulici, či na silnici na kole.  

Tímto bychom chtěli poděkovat pí. Že-

žulkové a Mgr. Víznerové za to, že si našly čas 

na naše seniory, předaly jim cenné rady pro roz-

ličné životní situace a ujistily o tom, že 

v případě jakýchkoliv problémů se mohou obrá-

tit se svou žádostí o pomoc či radu na Policii ČR 

nebo na Městský úřad, který poskytuje sociální 

poradenství zdarma. 

Podrobnou brožuru o bezpečném chová-

ní vydalo také Občanské sdružení spotřebitelů 

TEST s názvem „Jak nespadnout do pasti“. Tato 

publikace je k dispozici u sociálních pracovnic 

v sídle CSP Vodňany, dále v objektu domu 

s pečovatelskou službou u pečovatelek a je rov-

něž vyvěšena na informačních tabulích v obou 

objektech. Občanské sdružení za účelem ochra-

ny spotřebitelů zřídilo také poradnu, a to na tele-

fonní lince 299 149 009. 

 

Bc. Daniela Davidová 

sociální pracovnice CSP Vodňany 

Rady pro klienty domova pro seniory 
 

--  vvžžddyy  mmíítt  ppeenníízzee  uulloožžeennyy  vv  uuzzaammyykkaatteellnnéé  sskkřřííňňccee  
nneebboo  uuzzaammyykkaatteellnnéémm  nnooččnníímm  ssttoollkkuu  

--  nneenneecchháávvaatt  ssii  nnaa  ppookkoojjii  vvěěttššíí  ffiinnaannččnníí  hhoottoovvoosstt  
--  kk  uulloožžeenníí  vvěěttššíí  ffiinnaannččnníí  hhoottoovvoossttii  vvyyuužžíítt  jjeejjíí  uulloožžeenníí  

vv  ddeeppoozziittáářřii  oorrggaanniizzaaccee  uu  ssll..  VVeerroonniikkyy  NNoovváákkoovvéé  ––  
ssoocc..  pprraaccoovvnniiccee  

--  ppřřii  ooppuuššttěěnníí  bbuuddoovvyy  nneemmíítt  uu  sseebbee  vvěěttššíí  oobbnnooss  ppee--
nněězz  

--  zzttrrááttuu  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  bbeezzooddkkllaaddnněě  hhlláássiitt  
--  ppookkuudd  ssee  oobbjjeevvíí  nneezznnáámmýý  ččlloovvěěkk  nnaa  ppookkoojjii,,  zzaazzvvoo--

nniitt  nnaa  sseessttřřiiččkkyy  aa  ppřřiivvoollaatt  ssii  ppoommoocc  

  

AAkkccee  nnaa  dduubbeenn::  
 

Ve středu 4. dubna v 9. 30 h. 

Velikonoční koledování dětí ze ZŠ Alešova 

Po jednotlivých pokojích seniorů 
 

Ve středu 11. dubna ve 14 h. 

Internetová kavárna 

Doprovod zajištěn pí. Davidovou. 

Odchod od Domova pro seniory ve 13. 30 h.,  

Od Domu s pečovatelskou službou ve 13. 40 h. 
 

Ve čtvrtek 12. dubna ve 14 h. 

Co ještě nevíme o Rybářské škole ve Vodňanech? 

 Přednáška p. řed. Ing. Dubského a jeho studentů. 

Ve společenské místnosti 
 

    V pondělí 16. dubna ve 14 h. 

Pochoutky “U Labužníka“ 

V jídelně domova pro seniory 

    Cena jednotlivých pochoutek: 5,- Kč, 10,- Kč, 15,- Kč 
 

Ve středu 18. dubna v 9. 45 h. 

Felinoterapie - návštěva koček 

   Ve společenské místnosti i na jednotlivých pokojích 

seniorů 
 

Ve středu 25. dubna v 10 h. 

Pásmo písní a básní dětí z MŠ Chelčice 

Ve společenské místnosti 

číslo 3 ročník 6                                                       březen 2012 



 

 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
ÚNOR 2012 
 

 
 

Únor bílý, pole sílí. 

Tak tato pranostika se 
letos potvrdila v plné mí-
ře. Nejenže napadl sníh, 

ale mráz nás také pěkně 
potrápil. Nicméně ani ta-
kovéto počasí nás neod-

radilo od setkání 
v Internetové kavárně 

Colombina, které se ko-
nalo ve středu dne 1. 
února. Tentokrát jsme 
vyhledávali informace 

týkající se např. českých 
pranostik či tajemných 
příběhů a záhad spoje-

ných s Jihočeským kra-
jem. To vše při dobré ká-
vě, čaji i grogu. 

Ve čtvrtek dne 9. 
února nás přijely potěšit 
děti z Mateřské školy 

z Malovic. Jejich 
úsměvy, dětská nesmě-
lost a program plný pís-

niček a básniček 
s námětem „Hračky a 
škola“ nás rozehřály a 
nabily novou energií. 

 

 

Masopustní zába-

va se v Domově pro seni-
ory v letošním roce kona-
la tentokrát ve čtvrtek 
dne 16. února. Příprava 
na ni však začala o mno-

ho týdnů dříve.  
Tvrdý a krepový 

papír, bavlnky, různé 
textilie, oděvní doplňky a 
paruky se pod šikovný-
ma rukama všech zú-

častněných proměnily v 
kostýmy námořníků, 

vodníků, víl, čarodějnic, 
tanečnic, domácích a 
lesních zvířátek, princez-
ny, Karkulky, Křemílka a 

Vochomůrky a dalších. 
Průvod masek čítal téměř 
čtyřicet osob, přičemž 
navštívil seniory na po-
kojích a poté tančil 
v jídelně našeho domova 

pro seniory při zpěvu a 
hře kapely Dřemlinka. 

Zábava plná zpěvu a 
tance doplněná o výbor-
né občerstvení trvala až 
do pozdního večera. 

 

 
 

Dne 21. února se 

v Městském kulturním 
středisku Vodňany kona-
ly Slavnosti Gymnázia 

Vodňany k jeho 20. vý-
ročí, na jehož oslavy jsme 
byli osobně pozváni jeho 

ředitelem PhDr. Scha-

cherlem. V podvečerních 

hodinách jsme se proto 
vydali do kulturního do-
mu na program, který se 
nám velmi líbil, neboť 
jednotlivá vystoupení do-

plněná krátkými filmy 
prezentujícími jednotlivé 
ročníky gymnázia byla 
výborně připravená.  
Gymnáziu Vodňany bla-
hopřejeme k jeho výročí a 

přejeme „úspěšnou plav-
bu“ i v dalších letech a 

neméně šikovné a aktivní 
žáky a učitele, jaké má 
dnes.  

Ke konci měsíce 

v úterý dne 28. února 
jsme se opět vypravili 
do Městského kulturního 
střediska Vodňany, ten-
tokráte na dataprojekci 

fotografií p. Hanžla 

z Bavorova, který nám 
vyprávěl své zážitky 

z cest po Turecku.  
 

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!!! 

 

 

http://www.cspvodnany.cz/

