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jak jde čas …          v CSP Vodňany

VVzzppoommíínnkkaa nnaa šškkoollnníí llééttaa
Jak je to už dávno, co do školy jsme chodili,

každý den dočkat se nemohli až zvonek zazvoní,

jen samé neplechy se nám v hlavě honily,

přec ta krásná vzpomínka na dětství zavoní.

Vzpomínáš, jak jsi posílal mi psaníčka?

Tolik jsem toužila, bys jenom pro mne oči měl,

beze zbytku plnil všechna moje přáníčka,

dnes prozradil bys, cos tenkrát chtěl?

Co naprováděli jsme se hloupostí,

s námi to určitě rodiče neměli snadné,

oni oplývali rozumem a moudrostí,

věřit, že se snad polepšíme - tenkrát bylo marné.

Domlouvání, to bylo jako bys hrách na stěnu házel.

Ale oni z nás chtěli přece vychovat správné lidi,

že tak se stane, na to by málokdo tenkrát sázel.

Kdo ale zná nás dnes - to sám na vlastní oči vidí.

Už nikdy se nebudou opakovat ta školní léta,

mysleli jsme, že snad patří nám svět celý

a báli se i trochu toho velikého světa,

to jsme ještě netušili, že dokážem být také smělí.

Dnes už s láskou vzpomínáme na to, co jsme prožili,

na kantory, na hádky, nedorozumění, ale i první lásky.

Kdyby ale těch lumpáren nebylo, snad jsme ani nežili

a dnes už bohužel máme jen ty šedivé vlásky.

Takový je život, mezi prsty ti uteče,

zbytečné je nad tím se nějak trápit.

I ta voda přece proti proudu neteče,

do dětství bychom se chtěli jen na chviličku vrátit.

                                                                               
                                                                                 připravila

                                                                                          Pecková Petra

Představujeme Vám naši novou zaměstnankyni. 

Dne 1. června 2012 nastoupila paní Eva Remišo-

vá na pozici „instruktor volného času“. Nahradila 

Bc. Danielu Davidovou, která se stala ředitelkou 

naší organizace. V příštím čísle se můžete těšit 

na rozhovor s p. Evou Remišovou.

číslo 6 ročník 6                                                       červen 2012



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY

KVĚTEN
Ve středu 2. května 2012
proběhlo ve dvoře CSP 
Vodňany ,,Pálení čaroděj-
nic“, spojené s opékáním 
špekáčků a hrou na harmo-
niky s milými hosty pány 
Hrdličkou a Nečasem. Poča-
sí nám naštěstí přálo. Po 
ukončení přišla sice průtrž 
mračen, ale nás už neohrozi-
la.  

V pondělí 14. května 2012
nás ve Vodňanech 
v Městském kulturním stře-
disku navštívila známá praž-
ská Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka se svým 
představením ,, Čochtan 
vypravuje“. Toto nádherné 
představení ani po letech 
neztratilo nic na své aktuál-
nosti.

V úterý 15. května 2012 se 
ve společenské místnosti 
CSP Vodňany konal koncert 
slavného ženského sboru 
,,Reginy“ z Vodňan. Dámy 
z tohoto slavného souboru 
k nám chodí opakovaně a 
naši senioři se na jejich vy-
stoupení vždy těší.

V úterý 22. května 2012
jsme přivítali milou návště-
vu našich nejmenších spolu-
občanů navštěvujících MŠ 
Smetanova Vodňany. 
Pásmo písní a básní, které si 
děti spolu pod vedením paní 
učitelek připravily, se nám 
všem velice líbilo, a budeme 
se těšit na další vystoupení.

Ve středu 23. května 2012
odpoledne v doprovodu paní 
Davidové se naši senioři 
opět zúčastnili Internetové 
kavárny. Odpovědi na je-
jich zvídavé otázky hledali 
společně na internetu. 

                          připravila
                  Remišová Eva

instruktorka volného času

VVVšššeeemmm kkklll iiieeennntttůůůmmm pppřřřeeejjjeeemmmeee kkkrrrááásssnnnééé lllééétttooo
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Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz

Narozeniny

KVĚTEN 2012

Bísek Ladislav        28.6.

Hrubý Pavel          11.6. 

Kubešová Libuše      9.6.

Munzar Čestmír     22.6.

Nečasová Marie     22.6.

Švecová Jarmila     24.6.

Tuháček Ladislav    21.6.

!!!BLAHOPŘEJEME!!!




