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jak jde čas …          v CSP Vodňany

NAROZENINY

KVĚTEN 2013

Vácová Jiřina             4.  5.

Zinkeová Jiřina          6.  5.

Husová Jarmila         18.  5.

Šílený František       19.  5.

Kadlec Josef            21.  5.

Kaluža Jiří               24.  5.

Bláha Jan                 26.  5.

Holečková Věra        30.  5. 

Vágnerová Marie      30.  5.

   

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

SVÁTEK	MATEK

Den,	 kterým	 po	 celém	 světě	 lidé,	 od	 dětí	 až	
po	 již	dospělé	dcery	a	syny,	vyjadřují	úctu	k	
matkám	 a	 mateřství.	 Svátek	 matek	 se	 slaví	
každou	 druhou	 květnovou	 neděli	 a	 je	 stále	
populárnější	i	v	Česku.	

Jak	 se	 k	 nám	 svátek	 do-

stal?

Jako	 první	 přišli	 s	 myš-

lenkou	 oslav	 tohoto	 dne	

cestovatelé	 z	 USA,	 kde	

má	 svátek	 své	 kořeny.	

Vznikl	 na	 počátku	 20.	

století	 na	 počest	 bojovnice	 za	 práva	 matek	

Ann	Reeves	Jarvis.	U	nás	se	začal	slavit	v	roce	

1923,	ale	po	druhé	světové	válce	jej	upozadil	

svátek	připadající	na	8.	března	- Mezinárodní	

den	 žen.	 Po	 roce	 1989	 se	 ale	 Svátek	 matek	

zase	 začal	 pozvolna	 vracet	 do	 všeobecného	

povědomí	 a	 od	 roku	 1992	 se	 opět	 veřejně	

slaví.

Také se vám někdy zdálo,
že vám dává život málo?

Vzpomeňte si na maminku,
na její něžný hlas,
sladké pohlazení!

Nad tyto vzpomínky
nic hezčího není...

Všem maminkám přejeme
krásný Svátek matek!

číslo 5 ročník 7                                                    květen 2013



ZÁBAVA
VTIPY

 Nesnáším svatby. Nenávidím, když mě příbuzní plácají do zad a říkají: „Další jseš na řadě ty!”
Oplácím jim to na pohřbech – říkám jim to samé…

 Přijde důchodce Pepa do lékárny a ptá se:
"Máte Bohužela?"
"Prosím vás o jakém léku mluvíte?" ptá se lékárnice.
"Když jsem tu byl před týdnem, tak jste mi řekla, že bohužel není!"

 V narvané tramvaji je tlačen mladík davem na sedící babičku s košíkem na klíně.
"Pozor na vejce, mladíku" povídá babička.
"Vy máte v tom košíku vejce?" ptá se mladík.
"Ne, hřebíky!"

KŘÍŽOVKA

                                



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
DUBEN

V úterý 2. dubna přišli     
za seniory do CSP Vodňany, 
žáci ze ZŠ Alešova s pomlázkou 
a koledou. Nevynechali žádný 
pokoj a každý, kdo si přál, jejich 
návštěvu o ni nebyl ochuzen.  
Pro každého seniora měli koled-
níci připravený malý dáreček. 

Pomalu se stávají tradicí 
návštěvy vodňanských výtvarní-
ků v CSP Vodňany pod názvem 
„Jak vzniká artefakt “. Ve stře-
du 3. dubna, přišli za seniory 
tentokrát pí. Eva Veselá,           
p. Karel Burda a p. Jiří       
Vinklát. Společenská místnost se 
na jedno dopoledne proměnila   
ve výtvarný ateliér. Panovala 
zde velice příjemná atmosféra, 
kterou ještě dovršil pan Vinklát, 
který všem zúčastněným daroval 
svou knihu Fóroviny .

Po delší odmlce  nám   
znovu přišel zahrát a zazpívat    
v pondělí  15. dubna pan Bísek 
se svou harmonikou. Bylo to
velice milé setkání, všichni jsme 
si zazpívali a potěšili se s českou 
písničkou našeho mládí.

V úterý 9. dubna odpoled-
ne si ve svém volném čase našla 
chvilku nprap. Edita Žežulková
z Místního oddělení Policie ČR  
ve Vodňanech. V domě 
s pečovatelskou službou předná

šela o prevenci proti kriminalitě a 
prevenci trestné činnosti.       
Konkrétně o tom, jak se mají 
senioři bránit, aby nestali obětí 
různých podvodníků. Hojná účast 
seniorů svědčila o velkém zájmu 
a aktuálnosti tohoto tématu.

Jednoho slunného dopo-
ledne 24. dubna  jsme vyjeli na 
výlet do ZOO v Protivíně. Měli 
jsme možnost mimo jiné vidět 
na vlastí oči tatínka mláděte  
krokodýla bahenního. Mláděte, 
kterého si mohli naši senioři 
prohlédnout a pohladit při ná-
vštěvě pana ředitele Miroslava 
Procházky u nás v CSP Vodňany 
v říjnu loňského roku.  Mládě 
bylo tehdy staré pouze tři měsíce. 
Myslím, že při pohledu na stat-
ného otce by nápad pohladit si 
krokodýla určitě nikoho nenapa-
dl. ZOO Protivín je nádherná. 
Musíme smeknout, před neleh-
kou prací, kterou každodenně 
odvádějí zaměstnanci zahrady. 
Práce v teplotě vyšší než 30
stupňů a vlhkosti vzduchu 90% 
musí být opravdu náročná           
a určitě se, musí dělat s velkou 
láskou k těmto tajemným tvo-
rům. Po prohlídce zoologické 
zahrady jsme navštívili cukrárnu 
a pochutnali si na dobré kávě a 
zákuscích. 

Pondělí 22. dubna se 
v CSP Vodňany uskutečnila 
přednáška o životě a díle Anto-
nína Jaroslava Puchmajera
rodáka z nedalekého Týna nad 
Vltavou. Z Městského muzea 
v Týně nad Vltavou přijela paní 
Martina Sudová, která měla veli-
ce poutavě připravenou přednáš-
ku o tomto týnském rodákovi, 
doplněnou fotografiemi a zají-
mavými historkami.

V pondělí 29. dubna se 
mělo na dvoře v CSP konat   
„Pálení čarodějnic“, bohužel 
počasí nám nepřálo, ale my jsme 
nezoufali a přesunuli oslavu do 
„zimní zahrady“. Samozřejmě 
bez ohně. Oheň v nás se podařilo 
zapálit čarodějnici, která zavítala 
mezi seniory. Za doprovodu 
harmoniky, na kterou hrál pan 
Štěpnička, si mohl, každý kdo 
měl „chuť“ zatancovat přímo s 
čarodějnicí. Pánové tuto nevšední 
taneční partnerku nenechali od-
počinout a pořádně ji „vytočili “ 
v kole. 

  
připravila Eva Remišová

instruktorka volného času

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




