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jak jde čas …          v CSP Vodňany

NAROZENINY

BŘEZEN 2014
18. 3.  Kalíšek Jiří
28. 3.    Jedličková Milada

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Jarní tradice v Česku

Mnozí z nás pokládají jaro 
jako nejkrásnější část roku. 
Jarní období je nezvratně 
spojeno s probouzející se 
přírodou, sněženkami, zla-
tým deštěm a kočičkami, 
rašícími pupeny, slunečním 
svitem a mnoha zvuky, 
které se okolo nás stále ve větší míře ozývají. Ať už 
to jsou ranní pokřiky ptáků, zurčení potoků plných 
vody z tajícího sněhu, jarního vánku v probouzejí-
cích se korunách stromů nebo bzučení včel. Každý z 
nás vnímá jaro po svém, někdo zvuky, novým živo-
tem, pučící přírodou, jiný láskou. 

A právě láska je v Česku spojena s jarem v lidových 
tradicích, kterých je v jarních měsících hned několik.

První jarní den – 20.3. (21.3.) - jarní rovnodennost 
- v tento den oslavují všichni lidé vstup do příjem-
ných proteplených dní po dlouhé zimě, sluníčko je 
déle a výše na obloze, všichni se radují s probouzejí-
cí se přírodou. Něžné pokolení dostává od svých 
protějšků první jarní kytičky při společných pro-
cházkách

Apríl - 1.4. - lidový zvyk aprílových žertů, v tento 
den se lidé snaží jeden druhého "aprílově napálit"

Velikonoce - pohyblivé svátky - velikonoční svátky 

připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku. Velikonočními 
symboly jsou beránek, kraslice, zajíček, pomlázka, kříž a svíce. Velikonoce 
jsou považovány za svátky plození, života a lásky. V Česku je prastarou 
tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci 
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyro-
benou a ozdobenou pomlázkou a při hodování pronášejí koledy. 

Pálení Čarodejnic, stavění májky a filipojakubská noc - 30.4. - 1.5. -
principem stavění máje je uhlídat májku, která byla vystavena na počest 
nejkrásnější dívky z okolí. Noc z 30. dubna na 1. května je pokládána za 

magickou. Tuto noc se lidé schází u zapále-
ných ohňů a slaví příchod jara. Filipojakubská 
noc je jedním z největších pohanských svátků.

Líbání pod třešní - 1.5. - tradice říká, že polí-
bená bude po celý rok zdravá a že vám láska 
vydrží
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SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY

ÚNOR

Ve středu 5. února In-
ternetová kavárna Colombina
byla výjimečná vzácnou návště-
vou. Seniory „kavárníky“ přišla 
osobně navštívit ředitelka CSP 
Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová. 
Je milé, že i při své velké vytíže-
nosti vyplývající z její funkce, 
našla chvilku času, přišla osobně 
pozdravit, potěšit a „jen tak oby-
čejně pobýt“ se seniory.

Ve středu 12. února zaví-
tala mezi seniory harmonikářka 
a zpěvačka paní A. Wecková. 
Ve společenské místnosti zdejší-
ho Domova pro seniory se roze-
zněly první tóny harmoniky 
a její nádherný hlas. O tom, že 
hudba navozuje krásnou atmosfé-
ru a spojuje lidi, svědčí i to, že si 
chvilku času vyšetřil i náš za-
městnanec pan V. Viktora. S ky-
tarou (která byla věnována pí. 
ředitelkou CSP Vodňany) dopro-
vodil při některých písních naše-
ho hosta, což bylo pro nás pře-
kvapením. Při všech písních 
zněly celým domovem hlasy se-
niorů, přidávající se svým srdeč-
ným zpěvem k hudebníkům. 
Ovšem při prvních tónech písně 
„Ave Maria“ obecenstvo jen zau-
jatě poslouchalo a vychutnávalo 
si krásné tóny této písně. V po-
dání něžné paní Weckové byla 
tato píseň ohromná. 

V úterý 18. února probí-
hala 261. Černá hodinka, při 
které pan Fr. Sáček seznamoval 
přítomné posluchače s Rudolfem 
Beranem, rodákem z nedalekých 
Pracejovic. Český agrární politik, 

člověk hrdý, čestný, prožil něko-
lik let v nacistickém i komunis-
tickém vězení. Vlastenec, který 
měl možnost několikrát opustit 
republiku, zůstal věrný své rodné 
hroudě a zemi, ve které se naro-
dil. Přesto doposud nebylo jeho 
jméno očištěno.

O zpestření středečního 
odpoledne dne 19. února se po-
staraly Hlubocké „princezny“ 
mažoretky z Hluboké nad Vl-
tavou a Folklórních soubor 
Bystřina ze Zlivi. Tyto malé děti 
pod vedením paní T. Kadlecové 
předvedly část ze svého repertoá-
ru. Při tanci mazurky se senioři 
zasněně přenesli na taneční par-
kety z dob svého mládí a za-
vzpomínali, jak tento tanec byl 
ozdobou většiny tancovaček. 
Děkujeme všem účinkujícím, 
trenérce a především rodičům, 
kteří museli naše malé účinkující 
za seniory do CSP Vodňany do-
pravit. Vystoupení mělo mezi 
seniory velký ohlas a paní Kadle-
cová byla ochotná a vstřícná. 
Přislíbila nám další účast se 
svými tanečníky v  našem domo-
vě, za což jsme velmi rádi.

  
Připravila Eva Remišová

Instruktorka volného času

„Masopustní rej masek“ v CSP 

Vodňany

Masopust je třídenní li-
dový svátek, který ve své podsta-
tě sice nemá nic společného s 
liturgií, ale přesto je podřízen 
běhu církevního kalendáře. Slavil 
se ve dnech předcházejících Po-
peleční středě, kterou začíná 
40denní půst před Velikonocemi. 
Protože datum Velikonoc je po-
hyblivé, byl pohyblivým svátkem 
i masopust.

V Centru sociální 
pomoci Vodňany 
probíhal maso-
pust, který jsme 

nazvali jako „Masopustní rej 
masek“ dne 4. března 2014. Ma-
sopust představoval období ho-
dování a veselí mezi dvěma post-
ními dobami. Proto i my jsme 
dodrželi tradice a občerstvení 
bylo v podobě masopustních 
koblih. K poslechu a tanci nám 
hrála již známá kapela Dřemlin-
ka, která roztančila nejen masky 
při jejich představování, jako 
jsou např. Sněhurka a 7 trpaslíků, 
kravičky, indián, arabská žena, 
Zlatovláska, šašek, lvíček, havaj-
ská žena, čertice, myslivec a za-
vršením byl Charlie Chaplin, ale 
i roztančila naše seniory. S ma-
sopustním veselím se nám ne-
chtělo rozloučit, ale vše má svůj 
konec a pohádkovým masopust-
ním postavičkám zazvonil zvo-
nec.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice
Bc. Petra Trnková, DiS.

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




