
NAROZENINY 

ČERVEN 2014 
 6.  6.   Vadlejchová Marie 
 8.  6.   Mužíková Hana 
11. 6.   Hrubý Pavel 
17. 6.  Vejvodová Miluše 
21. 6.  Tuháček Ladislav 
22. 6.  Zámečníková Anna 
23. 6.  Bambousek Jan 
24. 6.  Švecová Jarmila 
26. 6.  Říhová Jiřina 
28. 6.  Bísek Ladislav 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 
 
 
 
 
 

 
Den otců 

Slavíme různé svátky. Den otců je den, kdy slaví svátek otcové.  
Den otců se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde 
také vznikl. Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která 
chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. 
Narodil se v červnu, a tak svátek připadl na třetí neděli tohoto měsíce. Úplně první 
oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. 
června 1910, v den narozenin Sonořina otce. 
První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se 
díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců. 
Ve světě se Den otců slaví už sto let. Prosadit ho také v Česku se již několik let snaží Liga otevřených 
mužů, která uspořádala vůbec první akci na podporu Dne otců v Česku a tou je „Tátafest“ s podporou 
různých rodinných a komunitních center za podpory Unie center pro rodinu a komunitu.  Letos chce 
na tento svátek upozornit už čtvrtý ročník celostátní kampaně pod názvem Táta dneska frčí. 
Začne 1. a skončí 20. června – tedy třetí neděli v červnu, na níž Den otců ve světě připadá. Kampaně, 
která chce motivovat muže k většímu zapojení do života rodin, mateřských center i komunit, se zú-
častní desítky mateřských center v celé ČR. 
Den otců má velký význam i pro matky a ženy. Podle Rut Kolínské, prezidentky Sítě mateřských cen-
ter každé zastavení v běhu všedních dnů přináší příležitost k radosti a ocenění.  
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Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“ 
 

         Dne 14. května 2014 proběhla akce s názvem „V CSP to žije“, která se konala v rámci projektu „Společná 
setkání v CSP Vodňany“. Mezi naše seniory zavítaly děti z MŠ Smetanova, které pod vedením p. učitelky Ma-
cháčové a Hudákové za doprovodu klavíru s radostí zazpívaly a zatančily. Písně a scénky byly motivovány k 
jarní tématice. Za spontánní vystoupení si děti vysloužily velký potlesk. Dále nás děti potěšily svými ručně 
vyráběnými dárečky (papírová srdíčka, kytičky, zvířátka). Vše bylo završeno společným focením všech pří-
tomných. 

     Dne 26. května 2014 
k nám zavítali vodňanští 
skauti pod vedením zá-
stupce vedoucího stře-
diska p. Miloslava Va-
něčka. Šest statných 
jinochů nám pomohlo 
rozmístit 10 laviček do 
dvora areálu našeho 
domova pro seniory. 
Všichni přítomní senioři 
včetně paní ředitelky a 

vrchní sestry měli možnost vyzkoušet posezení na nových lavičkách. Po dobře vykonané práci proběhla živá 
diskuze mezi přítomnými skauty a našimi seniory. Skautům za jejich spolupráci patří velký dík, neboť zabudo-
váním laviček byla vytvořena ve dvoře příjemná zákoutí pro posezení seniorů. Tímto byla dokončena akce „V 
CSP to žije“.  

      Další akcí, která nás 
čeká v nejbližší době, je 
akce s názvem „Vítání 
léta“, která se bude ko-
nat 15. července a 
v rámci níž se budou 
grilovat špekáčky a 
vodňanští hudebníci p. 
Nečas a p. Hrdlička po-
těší naše seniory hrou 
na harmoniku. 
          Na všechny akce 

jste srdečně zváni. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech. 
Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   
                             SUDOKU                                                                    VTIPY 
 

 „Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se 
stalo s tím starým?“ 
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“ 
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte 
kupovat nový vůz.“ 
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět 
uvnitř.“ 
 
Čůrá na chodníku pětiletý kluk. Přijde k němu policajt:  
„To se tady nesmí. Okamžitě přestaň nebo ti toho tvýho 
camfrdlíka uříznu.“  
Kluk jde dál a za chvíli vidí nad kanálem na bobku hol-
čičku:  
„Hele, to se nesmí,“ křičí na ni, zvedne jí sukýnku, ale pak 
mávne rukou:  
„Čůrej dál. U tebe už ten polda byl, viď?“ 
 
Stěžuje si jeden muž druhému:  
"Ta moje manželka je hrozný prase. Jdu se ráno vychcat 
do dřezu a ona tam má ještě nádobí od večeře." 
 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
 

KVĚTEN 2014 

Dne 12. května 2014 proběhlo společenské posezení k Svátku matek. 
Všem babičkám – maminkám přišel zahrát harmonikář p. Jiří Jiran. 
S kytarovým doprovodem p. Václava zahráli všem přítomným líbivé a 
osvědčené lidové „hitovky“, které si všichni od srdce zazpívali. Po zá-
věrečném potlesku a poděkování se všichni těšíme na další setkání. 

Dne 19. května 2014 k nám zavítala sl. Kamila Havlínová se svojí 
přednáškou o putování po USA. Díky paní cestovatelce a jejím přáte-
lům jsme za necelou hodinku procestovali napříč celé Spojené státy 
americké. Na fotografiích a krátkých videích jsme navštívili 6 národ-
ních parků a největší americká města.  Jejich dobrodružná cesta trvala 
6 týdnů a ujeli 9 000 km. Po závěrečném potlesku nám byla přislíbena 
návštěva z příští plánované cesty. 

Dne 27. května 2014 vystoupili ve společenské místnosti žáci ze ZUŠ 
Vodňany. Pod vedením paní ředitelky Romany Rédlové vystoupili 
mladí klavíristi, duo flétnistek s doprovodem klavíru, žákyně se svoji 
hrou na zobcovou flétnu za doprovodu kytary a sólová zpěvačka. 
Všechna vystoupení byla odměněna upřímným potleskem seniorů. 
Děkujeme paní ředitelce a jejím svěřencům za jejich hudební vystou-
pení  přejeme hodně úspěchů na hudebním poli.    
     Připravil Václav Viktora, pracovník v sociálních službách 
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