
  
 
 
 
 
 

 
 

Měsíc „červen“ 
Začíná červen – šestý měsíc v roce. Uvažovali jste někdy nad tím, odkud pochází český název tohoto 
měsíce? Možných vysvětlení je více. Nejpříhodnější se zdá být teorie o tom, že název červen se odvo-
zuje od červené barvy ovoce, které teď začíná dozrávat – třešně, višně, jahody nebo rybíz. Jiné vy-
světlení přisuzuje původ názvu červům, kteří se teď objevují v přírodě. Tyto dvě možnosti však 
nejsou tak protikladné, jak se na první pohled zdá! Věděli jste, že kdysi se červená barva získávala z 
larev hmyzu jménem červec? Bylo potřeba nasbírat jich hodně, aby se získalo dostatečné množství 
barviva, které bylo velmi ceněné. Ve středověku nemohl červené oblečení nosit kdokoliv – bylo díky 
vysoké ceně vyhrazeno jen vyšší společenské vrstvě! Někdy se proto červené barvě říkalo ta-
ké "krásná barva" nebo "králova barva". Hlavní sezona sběru červců byla právě v červnu – takže je 
možné, že kořeny názvy můžeme hledat i tady! K červnu se rovněž váže velké množství pranostik. Na 
začátku měsíce se často objevuje dočasné ochlazení a červen může být deštivý: "Netřeba v červnu o 
déšť prositi, přijde, jak začne kositi." Mrazy jsou však již definitivně pryč. O tom říká pranostika: "O 

svatém Norbertu, chladno jde už k čertu." Červen také předpovídá, jaké 
budou další měsíce: "Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.", 
"Jaký červen, takový i prosinec." nebo "Často-li se v červnu hrom ozývá, 
kalné léto potom přicházívá." Chladný červen navíc věští špatnou úrodu: 
"Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy." Pokud tedy chce-
me slunečný a hojný závěr léta, doufejme, že červen bude hezký! 

Zdroj: Internet 
 

 
 

 

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ v CSP Vodňany 

     Centrum sociální pomoci Vodňany se zapojilo do projektu „Podpora odborného vzdělávání za-
městnanců“ realizovaného Úřadem práce. Tento projekt umožňuje získat finanční příspěvky na vzdě-
lávání zaměstnanců a současně i na úhradu mzdových nákladů po dobu vzdělávání zaměstnanců.  
Naše organizace získala příspěvek na úhradu seminářů „Specifika komunikace se seniory“ a „Dentál-
ní hygiena seniorů“. První ze seminářů se uskutečnil v květnu a druhý se bude konat v září tohoto 
roku. Na obou vzdělávacích aktivitách se vystřídají 3 terénní pečovatelky. Oba semináře jsou akredi-
továny a zaměstnankyně pečovatelské služby si nejen doplní zákonem povinné vzdělávání v tomto 
roce, ale zároveň si zdokonalí svoje znalosti a dovednosti v oblasti péče o seniory. Absolvováním 
zmíněných seminářů se zvýší kvalita námi poskytované pečovatelské služby. 

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany 
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NAROZENINY 
ČERVEN - ČERVENEC 2015 

  5. 6.  Kovandová Anna    
  6. 6.  Vadlejchová Marie 
  7. 6.  Trávníček František 
  8. 6.  Mužíková Hana 
  9. 6.  Frouz Alois 
11. 6.  Hrubý Pavel 
11. 6.  Pojslová Anna 
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 
  8. 7.  Pařezová Eva 
11. 7.  Zánová Marie 
12. 7.  Průchová Anna 
12. 7.  Divíšková Božena 
13. 7.  Vašková Marta 
14. 7.  Veselková Anna 
18. 7.  Matoušek Antonín 
26. 7.  Ksandr Jiří 
!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   

VTIPY  
Pepa k manželce: "Tak jsem slyšel, že když to v manželství neklape, stačí si pořidit na určitou dobu milence." - 
"Z toho nic nebude", odpoví mu manželka, "už jsem to mnohokrát zkusila a vše je při starém!" 

 
Kamarádka se kamarádce svěřuje, že dostala od milence krásný zlatý prstýnek. Bojí se ho ale nosit, protože má 
žárlivého manžela. Kamarádka jí poradí. Až půjdete se psem do parku na procházku, tak dělej, že jsi ho tam 
našla. Stane se. Manželka jde s manželem a psem na procházku do parku a šikovně prstýnek pohodí. Pak se 
sehne a říká: 
"Hele, Karle, já našla krásný prstýnek. A je celý zlatý a má i kamínek." 
Nasadí si prstýnek na ruku a říká: 
"A on mi i je." 
Manžel na ni kouká a říká: 
"To máš štěstí. Já tuhle našel za postelí trenýrky a byly mi malý."

 
Doktore, před očima mi lítají takové malé, nejasné mušky. 
Lékař predepíše pacientovi brýle a přikáže mu přijít za měsíc na kontrolu. 
Po měsíci: Tak co, už je to lepší? 
Jasně, mušky jsou o hodně vetší a vidím je zřetelně. 

 
KŘÍŽOVKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovně: 
A.-C. Náhlé selhání; druh hmyzu; zbavovat slupky; oschnout na povrchu; opak ošklivosti; prolínání (fyz.); 1. 
DÍL TAJENKY. 
D.-F. Kajícně litovat (řídce); pichlavé byliny; atletická náčiní; tyče u vozu; stará spojka; organizace (pl.); olysalý 
člověk (hanl., řídce); kyselá pochutina; představený kláštera; nápisy na obvodu pečeti; Venoušek. 
G.-I. Vyjádřit perifrází; křížová chodba; nemocný; okázalý projev úcty; akvarijní rybka; výhodná koupě; cito-
slovce zasyčení; symetrála; sklizeň; poměr bodů ve sportu; znamení zvěrokruhu. 
J.-L. 2. DÍL TAJENKY; vydavatel knih; nerozhodný výsledek; chystat; strunný nástroj; korálové ostrovy; vydá-
vati slabounké vysoké zvuky. 
Svisle: 
1.-3. Králičí kůže; ocásek; velké moře (řídce); zařízení k čekání na zvěř (pl.); venkov (zast.); snížit účinnost. 
4.-6. Setiny hektarů; usazená hmota; Pavlovo jméno; vládnout; zimní měsíc; sesekat; americký papoušek. 
7.-9. Hranice pozemků (sing.); druh hedvábí; vzlyky; český kolový tanec; zakrslé stromy (řídce); otáčet. 
10. Obranný násep; omamné látky z makovic; značka pracího prášku. 
11.-13. Osadit obyvatelstvem; lodní naviják; vzteklina; zkosení závitů; polsky "uši"; šifra. 
14.-16. Malé plavidlo; chatrnost (řídce); horní špičáky jelení zvěře; provozní (řídce); dovednost (zast.); setina 
koruny ve Skandinávii; ozdobný uzlíček. 
17.-19. Obecní noční hlídač; rostlina pěstovaná pro víno; obyvatel světadílu; násilím vodit; druh narcisu; la-
komci. 



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
KVĚTEN 2015 

Tak jako vloni, i letos jsme dostali od pana 
M. Vlčka sponzorské dary, které byly určené na 
sportovní soutěžní klání s ČMSS. Soutěžení se 
konalo v pátek 22. května ve společenské míst-
nosti v CSP Vodňany. Senioři si poměřili síly v 
nevšedních disciplínách a vítězové byli po záslu-
ze odměněni. Radost z dárků měli všichni, kteří 
se soutěžního klání zúčastnili. Nebylo důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. 

 

V pondělí 25. května využili obyvatelé CSP 
Vodňany krásného slunného odpoledne a vydali 
se na toulky po historických Vodňanech. Do-
provod jim dělali pracovníci CSP Vodňany a spo-
lečně si prohlédli blízké okolí domova.  Senioři si 
zopakovali, případně doplnili informace o histo-
rii našeho krásného a malebného města na Bla-
nici. A plni dojmů se vrátili zpět do domova. 

 

Protože si senioři oblíbili cestování s pa-
nem Hanžlem a paní Sobolovou, vydali se ten-
tokráte na společné toulky Tureckem. Senioři 
shlédli krátký film připravený oběma cestovateli. 
Po jeho zhlédnutí probíhala vlastní diskuse s od-
pověďmi na zvídavé otázky posluchačů. 

 

připravila Eva Remišová, 
 instruktorka volného času 

„V přírodě“ 
V celém okolí  Centra sociální pomoci 

Vodňany vše kvete, hraje různými barvami, vše 
úžasně voní a báječně zpívá. Ale jelikož my, seni-
oři a zaměstnanci z CSP Vodňany se jen tak 
s něčím nespokojíme, rozhodli jsme se vyjet za 
„humna“ a obhlédnout tuto krásu přírody i jinde. 
Jako místo k porovnání jsme si vybrali „Zahradu 
jako od babičky“ v Rudolfově nedaleko Českých 
Budějovic.  

Ihned po příjezdu nám bylo jasné, že Ba-
biččina zahrada bude velkou konkurencí pro tu 
naši Vodňanskou. Vstup do zahrady byl symbo-
licky skrz bránu, která nás přenesla do království 
květin a oázy klidu a relaxace. Úzkou, trávou za-
rostlou pěšinkou jsme se ocitli na jednom 
z několika paloučků, který z jedné strany ohrani-
čovalo jezírko a z druhé záhon s bylinkami a pes-
trobarevnými květinami. Před námi se tyčil skle-
ník a nespočet záhonů se zeleninou. Další naše 
putování z paloučku do paloučku, z oázy do oázy 
bedlivě střežily keramické víly, pravidelně roz-
místěné po zahradě. Celou naši pouť jsme završi-
li v relaxačním domečku jménem „Měsíčnice“, 
kde jsme v příjemném chládku nabrali síly na 
zpáteční cestu. Po příjezdu do Vodňan jsme se 
všichni shodli na jednom – Chodit do přírody, 
stojí za to a vřele doporučujeme! 

 
Za CSP Vodňany Veronika Klucká 

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