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Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". 
Toto označení pochází z latinského slova "ad-
ventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 
příchod Vykupitele Ježíše Krista. 

Každoročním prožíváním adventu a slavením 
adventní liturgie zpřítomňují křesťa-
né očekávání starozákonních proroků, kteří při-
pravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se 
věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy 
na první příchod Vykupitele, oživují zároveň 
touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, 
ale rovněž do svého vlastního života. 
 
První začátky slavení adventu se objevují v jižní 
Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 
13. století se stal advent začátkem nového litur-
gického roku, který do té doby začínal Vánocemi. 
Letošní datum 1. adventní neděle připadá 
na 2. 12. 2018. 
 
Adventní věnec 
Věnec je od nepaměti 

symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o proje-
vu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a 
kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Roz-
lévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, 
neboť on je "Světlo světa". Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec 
spravedlnosti, vítězný věnec života. 

O štědrý večer 
Na stromek, v jizbu jenž přines’ dech lesů 
a v města hluky tichých samot snění, 
zas věším pestré cetky v zamyšlení 
jsa napřed šťasten v dětí hlučném plesu. 

Při každé tretě, k haluzím již nesu, 
zřím, otec, dětských zraků zajiskření 
a básník slyším tiché ptačí pění 
a cítím duši lesa stoupat z vřesu. 

 

Zdroj šumí, sosna skřípne větrů tahem 
a vidím honbu motýlů, much, ptáků 
nad diviznami, jež zřím zlatem kvésti. 

A myslím: V každou hračku v snění blahém 
jak zaklít věčný azur bez oblaků 
a přičarovat dětem svým kus štěstí! 

Jaroslav Vrchlický

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE, PROSÍM, DALŠÍMU ČTENÁŘI !!! 
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Tradice, rituály a tipy, jak si přivolat štěstí 

Vánoce jsou i v dnešní době něčím kouzelným, na co se lidé těší. Tyhle svátky v sobě totiž skrývají 
kouzlo, které se nedá ničím nahradit. Ani tím nejchytřejším telefonem či supermoderní televizí. Které 
zvyky dodržujeme v České republice, a které pro změnu na Slovensku? Co jíme na Štědrý den, na co 
nezapomínáme a které rituály milujeme?  

Asi to nikoho moc nepřekvapí, ale i Slováci slaví Vánoce velmi podobně jako my v České republice. Protože 
jsou ale více věřící, jejich svátky jsou taky více křesťansky založené. Snad nejvíce se liší jejich sváteční štědro-
večerní tabule.  

Česká republika – sváteční tabule 

Samotná večeře v Česku podléhá slavnostní etiketě, ke které se váže něko-

lik zvyků. Během večeře by se nemělo vstávat od stolu, podle tradice ten, 

kdo večeři opustí, do roka zemře. Hospodyně však vstávat může. Na tabuli 

by měl být jeden talíř navíc (pro náhodného hosta), pod jedním talířem by 

měla být schovaná rybí šupina (aby vás neopustily peníze). Česká hostina 

se pak obvykle skládá z rybí polévky, kapra a bramborového salátu. Na 

stole bývá i vánočka. 

Slovenská republika – sváteční tabule 

Sváteční tabuli mají Slováci trochu jinou. Nejí se rybí polévka, ale kapustnica, která je podobná zelňačce. 

V některých částech Slovenska se místo kapustnice vaří polévka z hrachu, čočky nebo fazolí – luštěniny totiž 

byly symbolem hojnosti. Na stole bývají opékánce, bochánky velikosti ořechů, které jsou z kynutého těsta a 

jedí se spařeným mákem. Součástí menu jsou i oplatky s medem a česnekem a místo vánočky se pečou koláče 

(například štědrák, což je kynutý koláč plochého tvaru zdobený mřížkou s povidly, mákem a tvarohem) či bá-

bovky. Večer ovšem i Slováci jedí bramborový salát, kapra nebo jiné ryby. 

Tradiční zvyky a rituály  

Ty máme se Slováky velmi podobné. Které to jsou? 

Zlaté prasátko: Znamená to postit se celý den až do večera. Pokud vydržíte, prý na 

stěnách najdete odlesk, který bude připomínat prasátko. 

Krájení jablíčka: Na štědrovečerním stole by měly být jablka s nožem. Po večeři se jablko rozkrojí napříč, a 

pokud objevíte jádřinec ve tvaru hvězdy, budete mít v dalším roce štěstí. Pokud je jádřinec ve tvaru křížku, 

čekají vás nemoci a smůla.  

Šupinka pod talířem: Šupinky od kapra se dávají pod talíř proto, abyste měli další rok hodně peněz. Po Váno-

cích byste si šupinu měli dát do peněženky a nosit ji s sebou, aby se vás peníze držely. 

Házení střevícem:  Tento zvyk je 

hlavně pro dívky a svobodné ženy, 

 které by se chtěly vdávat. Když  

střevíc, který dívka hodí, ukazuje  

špičkou ke dveřím, provdá se. Když 

 ne, zůstane na ocet. Na Slovensku  

dívky střevícem neházejí, ale 

 poslouchají, kolikrát jejich čuník 

 zakope na vrata chlívka. Kolikrát 

 kopne, za tolik let se vdá. 

 
 

Vánoce v České republice a na Slovensku 
 

Víte, jak si přivolat na Vánoce štěstí? 
• Na Štědrý den nesmíte prát, plést, žehlit ani věšet prádlo. 

Měli byste smůlu. 

• Na Štědrý den taky neposílejte nikomu milostný dopis, do 

roka byste se rozešli. 

• Na Štědrý den si nic nepůjčujte. 

• Když upečete 25. prosince chléb, přinese vám to štěstí. A 

pokud chcete, abyste se doma měli všichni rádi, na Štědrý 

den se namažte medem! 
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V pondělí 3. září v rámci grantového programu 

„S písničkou kolem světa“ přijelo Divadlo Andromeda 

a vystoupil hudebník Dodo Slávik (kapelník z dříve 

z velmi známé  Velkopopovické Kozlovky) se svou 

manželkou A. Sousedíkovou a zazpívali nám spoustu  

krásných písniček napříč hudebním žánrem. Projekt 

byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

 

 

 
 
                                                                                       V pondělí 10. září v rámci dalšího grantového      

                                                                                       programu „Stvoření světa“ realizovaného díky  

                                                                                              podpoře ze Společného grantu Komunitní nadace  

                                                                                       Blanicko – Otavské přišly děti z mateřské školky  

                                                                                       Smetanova za seniory a během společných pohy- 

                                                                                       bových aktivit se seznámily díky příběhu z Bible 

                                                                                       s počátkem stvoření světa.                                                                    

 

 

 
 

V úterý 11. září jela další skupina seniorů na vozíčku 

na výlet do ZOO Ohrada do Hluboké nad Vltavou.  

Tentokrát jeli kromě seniorů Domova také senioři z 

Pečovatelské služby. Počasí nám opět přálo a senioři 

byli z výletu nadšení. Senioři na vozíčku si mohli výlet 

užít díky novému automobilu Mercedes Benz.                                                                                                 

 
 
 

Ve čtvrtek 13. září se domovem pro seniory roze-

zněla hudba. Harmonikáři M. Hrdlička, V. Nečas a V. 

Viktora jako každý měsíc nezištně navštívili seniory, 

aby jim zpříjemnili odpoledne.  

     

                                                                                          V pátek 14. září odpoledne měli senioři další 

                                                                                               hudební zpestření tentokráte díky Folklornímu                                                                                                                                

                                                                                                 souboru Prachatice. Všichni si odpoledne užili 

                                                                                          a ještě ochutnali dobré zákusky. 

 

 

Shrnutí kulturních akcí za září - říjen 2018  
Domov pro seniory 
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                                                                                         Ve čtvrtek 20. září skupinka seniorů přijala pozvání  

                                                                                     od kolegů ze Strakonic a přijela změřit síly na 

                                                                                    Sportovní hry seniorů. Díky novému automobilu se  

                                                                                    mohli zúčastnit i vozíčkáři a celý den si náležitě užít.                                                                                    

 

 
Ve čtvrtek 4. října měli harmonikáři mnoho poslu-

chačů. Nezapomněli vzpomenout ani na svého ze-

snulého kolegu L. Bíska.   

 
V rámci dne otevřených dveří ve středu 10. října, který CSP Vodňany 

každoročně pořádá, vystoupil mladý nadějný houslista Vojta Švojgr 

(žák Pavly Žílové)za klavírního doprovodu Romany Rédlové. 

 

V úterý 16. října si senioři zopakovali něco 

málo z našich dějin. Tentokráte se přednášející 

Mgr. A. Kotová zaměřila na rod Přemyslovců. 

 

 

 

 

                                                                                       Druhá společná akce seniorů a dětí se mohla uskutečnit  

                                                                                    v úterý 16. října díky podpoře společného grantu  

                                                                                    Komunitní nadace Blanicko-Otavské a projektu pod 

                                                                                    názvem „Stvoření světa“.  Společné dopoledne plné 

                                                                                    pohybu a poučení se všem moc líbilo. 

 
Díky podpoře Jihočeského kraje a projektu "S písničkou 

kolem světa" nás mohla dne 23. října navštívit vzácná 

návštěva. Paní herečka, spisovatelka, držitelka Ceny 

Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu 

(2012), šarmantní a temperamentní dáma Ivanka Devátá. 

 

 
                                                                              V posledním říjnovém týdnu se vydala velká skupina 

                                                                              seniorů s ošetřovateli na výlet po Vodňanech. Navštívili 

                                                                                 výstavu ve Sloupové síni, kterou pořádá CSP Vodňany 

                                                                              v rámci projektu „S písničkou kolem světa“ za finanční 

                                                                              podpory Jihočeského kraje. Další částí tvořila 

                                                                              individuální nabídka dle zájmu seniorů.  Nechyběla 

                                                                                   návštěva cukrárny, obchodů, náměstí atd.). 
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Dne 4. 9. 2018 proběhla „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňa-

ny) o historii Vodňan, která byla spojená s promítáním fotografií“ v rámci projektu „Vzpomínky na 

staré časy“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Tato přednáška byla netradič-

ní, neboť se zaměřovala v historickém sledu na „kulaté vodňanské osmičky“. Dozvěděli jsme se mno-

ho nových zajímavostí o našem městě (např. o školství, o rybářství, o požáru ve Vodňanech a celkově 

o našich pamětihodnostech). Paní ředitelka přinesla 

i mnohoartefaktů, které jsme si mohli v rámci přednášky 

prohlédnout (např. listinu, rybářské právo, zmenšenou 

kopii sochy Svobody, která je dominantou kašny 

ve Vodňanech). Všichni zúčastnění vyprávění paní 

ředitelky Mgr. J. Velkové se zájmem poslouchali.   

 

 

 

Dne 24. 9. 2018 proběhla „Beseda známého českého herce a baletního mistra pana Vlastimila 

Harapese“ v rámci projektu „Aktivní senior“, který je realizován za podpory Ministerstva kultury 

České republiky. Pan Vlastimil Harapes zavzpomínal na svou cestu k baletu. Přečetl nám úryvky  ze 

své biografie „Vlastimil Harapes 50 let života a práce“, ale i dopisy od svých fanynek. Prostřednictvím 

videoprojekce jsme viděli úryvky slavných tanečních filmových a divadelních rolí známého umělce.  

                                                                                    Celé představení bylo prokládáno krásným zpěvem pana  

                                                                                    Šimona Pečenky, který zvolil známé písně a někteří z nás  

                                                                                   diváků jsme si i s panem Š. Pečenkou zazpívali. Pan  

                                                                                   Vlastimil Harapes celé své představení doplňoval svým  

                                                                                   vtipem. Celé publikum odcházelo z této besedy s  

                                                                                   úsměvem na tváři.   

 
 
 

 

 

 

     Dne 2. října 2018 se uskutečnil seminář 

„Finanční gramotnost – 2. díl“ pana Ing. J. Davida 

a pana T. Píchy v rámci projektu „Našeho zdraví si 

vážíme“, realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Senioři jsou skupinou, na kterou se velmi 

často zaměřují různí vychytralí podvodníci a zloději, a proto tento seminář byl zaměřen na téma „se-

nioři versus podvodníci“. Přednášející nám uvedli pomocí dataprojektoru „Desatero proti podvodní-

kům“. A za pomoci scénky nám předvedli, jak bychom měli postupovat, když se v této situaci ocitne-

me. V průběhu semináře byl vědomostní kvíz a účastníci semináře, kteří nejlépe uspěli v tomto vě-

domostním kvízu, získali i malé dárečky.   

Shrnutí kulturních akcí za září - říjen 2018 
 Pečovatelská služba 
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Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech 

Pečovatelská služba CSP Vodňany se opět zapojila do celostátní akce „Týden sociálních služeb ČR“. 

Den otevřených dveří proběhl na pracovišti pečovatelské služby v prostorách Domu s pečovatelskou 

službou na adrese Elektrárenská 35, Vodňany v úterý 9. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 hod.  V rámci 

dne otevřených dveří se návštěvníci seznámili s nabídkou terénních sociálních služeb, a za účasti 

sociální pracovnice si prohlédli i Dům s pečovatelskou službou, s možností nahlédnutí do bytu, a dále 

shlédli kanceláře pečovatelského týmu zaměstnanců a společenskou místnost, kde se konají kulturní 

programy. Zároveň se konal křest „Altánku Pečovatelské služby“, který naše organizace získala pro-

střednictvím projektu „Plníme přání seniorům 2018“, vyhlášené společnosti Sodexo Pass ČR a 

s pomocí dobrovolných dárců, kteří na tento „Altánek“ přispěli libovolnou finanční částkou.  Odpo-

ledne se obohatilo tanečním zážitkem skupinou „Senior taneční country klub SENSEN Prachatice“. Na 

představení se přišli podívat: vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství pan Mgr. Júsuf 

Traore, DiS., uživatelé Pečovatelské služby, ale také i samotní dárci.  

        Mgr. Petra Trnková, DiS. - Sociální pracovnice CSP Vodňany 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
OZNÁMENÍ CSP VODŇANY O DOČASNÉM UKONČENÍ „VZPOMÍNKOVÝCH ČTVRTKŮ“ 

 
Čekají nás vánoční svátky a také zimní počasí, proto oznamujeme všem, kteří využívali čtvrtečních 

„jízd“ na hřbitov ve Vodňanech, že v letošním roce bude pro-

voz ukončen 6. prosince 2018. V příštím roce umožníme zá-

jemcům pravidelnost této služby již od 28. března 2019 dle 

zaběhlých pravidel. Přeji Vám všem hezké Vánoce, zdraví, lás-

ku, porozumění a štěstí. 

 
ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová 

Pečovatelská služba - Den otevřených dveří 

Vzpomínkové čtvrtky 
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PROSINEC 2018 - LEDEN 2019 

  4. 12. Mišák Jan       4. 12. Božík Pavel 

26. 12. Michnová Štefanie      1.  1.  Hovorka Antonín 

  1.  1. Špinka Bohuslav      6.  1.  Remišová Jaroslava 

12. 1. Šafaříková Jarmila      16. 1. Vorlíčková Blanka 

16. 1. Sychrovský Vladimír      28. 1. Voldánová Marie   

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

Nově mezi nás v období září - listopad zavítali tito uživatelé 
 

Mahelková Marie      Kryštofová Marie 

Kub František      Mahelka Miroslav 

Remišová Jaroslava  

     

 

V období září - listopad nás opustili tito uživatelé     

Pícha Josef, Ing. CSc      Vačkářová Růžena 

Fodorová Elena      Kolář František 

Průchová Růžena       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční perníčky 

650 g hladké mouky 
250 g moučkového cukru 
100 g medu 
50 g másla 
4 celá vejce 
10 g jedlé sody 
2 lžíce kakaa 
2−3 lžičky tlučeného perníkového koření – sko-
řice, hřebíček, anýz, nové koření 
1 vejce na potření 
 
Uvedené suroviny zpracujeme v hladké těsto, 
které necháme do druhého dne odležet. Druhý 
den vyvalujeme 2−3 mm silné pláty, ze kterých 
pomocí formiček vykrajujeme různé tvary. 
Pečeme asi 10 minut při 180 °C dozlatova. 

Horké perníčky potíráme rozšlehaným vajíč-
kem – krásně se lesknou. Perníčky zdobíme 
bílkovou polevou. 
Poleva: 
150 g moučkového cukru 
1 bílek 
½ lžičky škrobové moučky (Solamyl, Majzena) 
Pár kapek citronové šťávy 
 
Dvakrát přesátý moučkový cukr vymícháme s 
přepasírovaným bílkem, škrobovou moučkou a 
citronovou šťávou 
dohladka. Poleva by 
se neměla roztékat. 
Pomocí sáčků na 
zdobení kreslíme na 
perníčky ornamenty. 

Narozeniny 

Recept měsíce  

Vítáme Vás 

Vzpomínáme 
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Asociace kuchařů a cukrářů, organizovala v Praze v Makro Akademii, ve dnech 10. – 11. listopadu 

2018 finále kulinářské soutěže: Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2018. Centrum so-

ciální pomoci Vodňany se této soutěže zúčastnilo v katego-

rii: Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+. Zástupkyní naší 

kuchyně byla p. Ivana Králová, s námi běžně vařeným jíd-

lem - Kaprem po Třeboňsku. Odborná porota ohodnotila 

formu této úpravy velmi pozitivně, a tak naše kuchařka 

„vysoutěžila“ - získala z 15 finalistů nádherné 4. místo. Byly 

to nervy, ale zkušenosti k nezaplacení. 

         GRATULUJEME !!! 

 

 

 

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany dne 21. 
února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby pro-
bíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala 
tato sociální služba 4 hvězdy (z možných 5), a to 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné in-
formace o certifikaci naleznete na: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-
socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/. 

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifi-
kace je určena například domovům pro 
seniory, pečovatelskou službu, denní sta-
cionáře pro osoby se zdravotním postiže-
ním a další sociální služby. Cílem je po-
skytnout novým uživatelům služby, zájem-
cům o službu či jejich rodinným příslušní-
kům jednoznačnou informaci  jakou kvali-
tu, mohou od života v daném zařízení soci-
álních služeb očekávat. 

Všem našim příznivcům děkujeme, 
ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová 

Kulinářská soutěž 

Značka kvality v sociálních službách 

http://www.cspvodnany.cz/csp
http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/
http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/
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V ÚTERÝ 20. LISTOPADU VE 14,00 h 
Přednáška pí. Mgr. Aleny Kotové na téma LUCEMBURKOVÉ 

Ve společenské místnosti 1. p. SB Domova pro seniory  

      VE ČTVRTEK 22. LISTOPADU VE 14,00 h 
Posezení s písničkou s harmonikáři V+N 

Ve společenské místnosti 1. p. SB Domova pro seniory                                                                                                                                                                                                         
V ÚTERÝ 27. LISTOPADU VE 14,00 h 

     Vyprávění s p. PhDr. M. Špeciánem o cestování Norskem 
V jídelně 1. p. NB Domova pro seniory 

V PONDĚLÍ 3. PROSINCE V 9,30 h 

Společné zdobení stromečku seniorů a dětí z MŠ Sluníčko 
Ve společenské místnosti 1. p. SB Domova pro seniory                                       

V ÚTERÝ 4. PROSINCE  V 15,00 h 

Mikulášská zábava - k poslechu hraje kapela Dřemlinka                                                                                                 
V jídelně 1. p. NB Domova pro seniory 

V PONDĚLÍ 10. PROSINCE V 9,30 h 
Vánoční besídka dětí z MŠ Smetanova 

Ve společenské místnosti 1. p. SB Domova pro seniory  

VE ČTVRTEK 20. PROSINCE V 16,00 h 

SVÁTEČNÍ VÁNOČNÍ VEČEŘE - Společné zpívání koled 
 s Nelou Sochorovou s klavírním doprovodem 

V jídelně 1. p. NB Domova pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE – listopad, prosinec 2018 
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Zábava 
 
 

Pan Jalovec nemůže přece zapomenout, že po Váno-
cích přijde Silvestr. Proto nákupem dárku pro man-
želku chce utratit co nejméně a prodavačku tím při-
vádí k zoufalství. Rozbaluje a ukládá jeden dárek za 
druhým, ale pan Jalovec se stále nemůže rozhod-
nout, stále se mu něco nezdá. Až přijde na spásný 
nápad a ptá se prodavačky: „Kdybyste byla mojí 
manželkou - co byste si hezkého přála?” 
„Jiného manžela!”  
 

Povídají si dva důchodci v parku: 
„Franto, já tomu Jirkovi na pohřeb asi 
nepůjdu.” 
„A proč? Po tom všem, co pro tebe udě-
lal?” zeptá se druhý. 
„Však on mi na pohřeb taky nepůjde, 
tak co bych tam dělal?” 

http://www.cspvodnany.cz/

