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jak jde čas …          v CSP Vodňany

Kdy nastává a co je to babí léto

Babí léto je obdobím déletrvajícího slunného a poměr-

ně teplého počasí na konci září a na počátku října, kdy 

maximální denní teploty vystupují nad 21 °C. Přestože 

se teploty v období babího léta mohou šplhat                  

i přes 23 °C, ranní teploty často padají pod 10 °C,    

občas i pod bod mrazu. Babí léto je doprovázeno také 

častými ranními mlhami. Tolik z definice "meteorolo-

gického slovníku". Pro babí léto se používá velká řada 

dalších pojmenování. Naše babičky babí léto znají spí-

še jako léto svatého Václava, neboť do středu této kli-

matické singularity připadá svátek sv. Václava (28.9.). 

Ve Francii babí léto nazývají létem sv. Martina, v An-

glii létem sv. Lukáše a v USA či v Kanadě indiánským 

létem. Babí léto je rovněž obdobím dramatických změn 

v přírodě. Kromě toho, že dozrávají poslední plody 

jako ostružiny, občas ještě i maliny, jablka a hrušky, 

ořechy, je vidět, jak se příroda chystá na zimu. Zvěř si 

připravuje zásoby na zimu, vegetační období je u konce 

a stromy se barví do podzimních barev a začínají opa-

dávat, na obloze se objevují šiky stěhovavých ptáků, 

kteří míří za teplem na jih atd. Babí léto je jakýmsi 

vyvrcholením teplého období roku. Nejen co se týče 

meteorologic-

kých ukazatelů, 

ale i v živé pří-

rodě. Etymolo-

gický původ 

babího léta není 

dnes jasný. Řada 

znalců odvozuje 

pojmenování 

babího léta od poletujících pavučin, které připomínají 

šedé babské vlasy. Jiní odvozují pojmenování babího 

léta od chladnějšího počasí "zestárlého" léta, jiní odvo-

zují pojmenování od Plejád, otevřené hvězdokupy v 

souhvězdí Býka, zvané lidově Baby. Plejády se právě   

v tomto období roku začínají objevovat na noční oblo-

ze. 

                                                             Připravila Petra Pecková               

číslo 9 ročník 6                                                           září 2012
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ČERVENEC 2012

V úterý 3.července jsme se zú-
častnili Vernisáže akademické-
ho malíře Vladimíra Veselého
v bývalé synagoze, uspořádané
k jeho 80. narozeninám. Bohužel 
tento prostor není bezbariérový, 
proto se mohli zapojit pouze 
senioři, kteří zvládnou výstup  
po schodech. Výstava byla nád-
herná, pan malíř milý a vstřícný. 
Jeho obrazy promlouvaly           
ke všem všem vnímavým ná-
vštěvníkům. Ani se nám nechtělo 
domů. 

V úterý 10. července od-
poledne jsme s netrpělivostí       
a napětím očekávali příjezd na-
šich milých ,,starých známých“
sester Jarušky a Marušky Ší-
mových. Tato děvčata jsou nevi-
domá, ale zlatem, které mají 
v hrdle chytnou vždy za srdce 
všechny přítomné posluchače.   
U nás tomu nebylo jinak. U na-
šich seniorů byla po jejich vy-
stoupení vidět radost ve tvářích  
a radostné   srdíčko.  Vzpomínky 
na mládí se vynořovali ještě ně-
kolik dní     po vystoupení Ja-
rušky a Marušky.

V úterý 17. července i 
přes nepříznivou předpověď po-
časí jsme se vydali na plánovaný 
výlet na zámek Kratochvíle. 
Exkurze přízemí zámku a kostela 
proběhla v příjemné a poklidné 
atmosféře. Ovšem při začátku 
procházky v zámecké zahradě se 
pomalu začalo plnit varování 
našich meteorologů. Při začínají-
cím dešti jsme pochopili, že větru 
a dešti neporučíme, proto zrych-
leným přesunem do auta jsme 
zámek opouštěli.

V internetové kavárně
jsme ve středu 18. července vy-
hledávali další zajímavosti,         
o zámku Kratochvíle. S neutu-
chajícím nadšením jsme hledali 
místa, která nám na zámku zůsta-
la ukryta např. Zlatý sál, nachá-
zející se v prvním patře zámku. 
Naše návštěva probíhala pouze   
v přízemí zámku a kapli vzhle-
dem k barierovosti ostatních pro-
stor. Se zájmem jsme prohlíželi 
na internetu i další zámky Čech. 
Internet nás prostě „pohltil“, ne-
stačil ani plánovaný čas.

Ve středu 25. července
jsme se s našimi seniory navštívi-
li také výstavu keramických 
obrázků Jitky Jarešové pořáda-
né v Infocentru ve Vodňanech 
pod názvem „ Letní putování 
po jihočeských památkách“. 
Byly k vidění nádherné keramic-
ké obrázky přibližující nám různá 
místa, zámky a pamětihodnosti 
v našem okolí. 

Zároveň jsme navštívili 
MěG a výstavu „ Tatínkovy 
Vodňany“ kde nám byla milou 
průvodkyní paní Vejvodová        
a zodpověděla nám všechny naše 
zvídavé dotazy.

         Alespoň jedenkrát 
v týdnu se snažíme  hrát „ Rus-
ké kuželky“ ve dvoře CSP Vod-
ňany. Této  hry se mohou zúčast-
ňovat i senioři s handicapem          
a v rámci rehabilitace a upevňo-
vání společenských kontaktů to  
v hojném počtu dělají. Spojuje 
nás soutěživost a sportovní duch.

SRPEN 2012

V předchozím měsíci jsme na-
vštívili vodňanské infocentrum, 
které nás inspirovalo k další ná-
vštěvě. Pro tento velký zájem 
jsme shlédli dne 6. srpna v Info-
centrum ve Vodňanech probíha-
jící výstavu „Letní putování      
po    jihočeských    památkách“
keramických obrázků Jitky Jare-
šové. Při druhé návštěvě se zú-
častnila prohlídky další část oby-
vatel, kteří se první  prohlídky 
nemohli z jakéhokoli důvodu 
zúčastnit.
         V návštěvnosti Internetové 
kavárny dne 8. srpna se projevil 
„prázdninový provoz“. někteří 
senioři byli u svých rodin doma,
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jiní měli návštěvu a tak jsme     
do kavárny „Colombina“ dora-
zili ve velmi omezeném počtu, 
ale i tak jsme si „to“ užili. Zjiš-
ťovali jsme informace ohledně 
změn  plateb zdravotních pojiš-
ťoven. A samozřejmě i zajíma-
vosti z našeho okolí.
Ve středu dne 15. srpna se         
v „Domečku“ v DPS konala 
oslava krásných kulatých na-
rozenin paní Anny Štěpánské. 
A protože         u dámy se nesluší 
prozrazovat věk, nebudu tak činit 
ani já, ale věřte, že její věk by 
naší milé paní Štěpánské nehádal 
nikdo z nás. Je to dáma s velkým 
„D“. I když se s ní život nemaz-
lil stále má optimismu a elánu na 
rozdávání. Možná právě proto, že 
ví, co je v životě důležité“ nedělá 
si vrásky“ z věcí nepodstatných. 
My ji přejeme mnoho zdraví elá-
nu a optimismu do dalších let
a nám možná trochu sobecky, 
abychom se mohli co nejdéle 
těšit z její milé přítomnosti mezi 
námi.

Ve čtvrtek dne 16. srpna k nám 
do CSP Vodňany přijeli členové 
profesionálního souboru „Diva-
dlo Slunečnice Brno“ se svým 
vystoupením pod názvem „Nová 
Muzikoterapie“. V hodinovém 
pásmu krásných melodií zná-
mých interpretů jako je W. Ma-
tuška, H. Vondráčková, H. Hege-
rová a známých skladatelů 
P. Hapky, M. Horáčka a Z. Bo-
rovce., zazněli i známé šansony 
F. Sinatry a E. Piaf. Společenská 
místnost kde vystoupení probíha-
lo doslova „ praskala ve švech“. 
Interpretům se podařilo alespoň 
na chvíli odvést myšlenky všech

přítomných od denních starostí, 
bolestí a trápení. 

Ve čtvrtek dne 22. srpna jsme 
měli v CSP „ zmrzlinový den“.  
Klienti, kteří se nemohli dostat 
do města na zmrzlinu si ji mohli
objednat a byla jim přinesena na 
pokoje. S ostatními jsme se vyda-
li na vozících do cukrárny.         
Za krásného srpnového počasí 
jsme si prohlédli i vodňanské 
náměstí a s chutí zmrzliny        
na jazyku se vraceli zpět domů.

V pátek dopoledne dne 24. srpna
jsme se vydali na očekávaný vý-
let do malebného Zbudova. 
Navštívili jsme Kubatův pomník. 
Byť  je pomník  nedaleko mnozí 
z návštěvníků ho viděli poprvé 
v životě.  Mnohdy máme proces-
tovaný velký kus světa, ale co 
máme doma „ za humny“ o tom 
ani nevíme. To se  spíše týká 
mladší generace. Prohlídkou  
malebných domů na návsi Zbu-
dova , které jsou od roku 1990 
vyhlášeny památkovou zónou a 
prohlídkou hráze rybníka Blatec 
jsme náš výlet zakončili. Počasí 
nám bylo nakloněno a pro velký 
zájem mezi seniory jsme ve stře-
du 29. srpna výlet uskutečnili 
znovu se zbývajícími zájem-
ci.

V úterý dne 28. srpna  v „ zimní 
zahradě „ CSP Vodňany, Žižko-
vo náměstí 21, Vodňany,  pro-
běhlo v rámci  projektu: „ Roz-
marné léto“ Vystoupení har-
monikářů  z Vodňan. Toto vy-
stoupení jsme si všichni užili. 
Účast byla velká. K naší radosti 
přišli i diváci z Vodňan a jeho 
okolí.  Někteří  obyvatelé našeho  
domu pro seniory si i zatancova-
li, těm kterým to zdravotní stav 
nedovolil si  alespoň zazpívali. 
Všichni, kteří odcházeli z vy-
stoupení  měli velkou radost       
a jejich srdíčka „ pookřála“.   
Tento projekt je  realizován 
s finanční podporou  Jihočeského 
kraje.

                                                                                                              
připravila Eva Remišová

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

NAROZENINY

ZÁŘÍ 2012

Bukovská Božena          6. 9.

Srbená Marie               7. 9.

Kojčevová Marie           8. 9.

Malátová Ludmila         11. 9.

Vachtová Růžena         25. 9.

Šulecová Hedvika        27. 9.

Škabroud František    29. 9. 

!!!BLAHOPŘEJEME!!!




