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Účinky rostliny: 
nespavost (u dětí i dospělých) 
neklid, nervozita 
zánět průdušek, bronchitida 
kašel, nucení ke kašli, dětský kašel  
chřipka 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrovol-

níkům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání  

a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již 19. 

ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý 

rok v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a celostátní 

kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního 

divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef 

Mrvík. Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za 

jeho dobrovolnickou činnost v našem domově. 

Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování 

duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že 

pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem. 

Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík  

do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je 

duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spi-

rituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně 

každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho 

návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory i v týdnu. 

Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzá-

jemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve 

farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouho-

dobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově. 

Více informací o Ceně Ď lze získat na adrese  

http://www.cena-d.cz/. 

Bc. Eva Remišová 

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE, PROSÍM, DALŠÍMU ČTENÁŘI !!! 

 Mák vlčí (papaver rhoeas) - díky dlouhé trvanlivosti semen máku se někdy opuštěné pole nádherně 

začervená tisíci jeho květů. Kochat se krásou vlčího máku je fantastické, ale jde to jen tam, kde dosud 

roste. Křehké plátky jeho 

květů snadno opadávají a 

rychle vadnou, proto mák 

není vhodný do vázy. 
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Pravděpodobně o tom uslyšíte poprvé, ale 2. srpna slavíme Den suchého zipu. Objev suchého zipu je při-

pisován švýcarskému inženýru Georgi de Mestralovi a jeho čtyřnohému mazlíčkovi, na něhož se po jedné 

procházce nabalily chomáčky bodláků… 

JAK VZNIKL SUCHÝ ZIP? 

Nápad se zrodil v roce 1941 v hlavě švýcarského inženýra George de Mestrala. Když byl jednou  

na procházce v lese se svým psem, všiml si chomáčků bodláků, které se na něj a jeho psa přichyti-

ly. Fascinován silou, jakou bodláky na srsti psa držely, vzal si doma jedno semínko pod mikroskop, 

aby zjistil, že jsou na semenech malé háčky. Začal proto experimentovat a vymýšlet, jak nápad vyu-

žít. Po zhruba osmi letech výzkumu se mu povedlo toto přírodní pojidlo napodobit – díky dvěma lát-

kovým proužkům, kdy se na jednom  nacházelo tisíc malých háčků a na druhém tisíc malých oček. 

Svůj vynález nazval „velcro“, což je složenina dvou anglických slov – „velvet“ (samet) a „crochet“ (há-

ček). Vynález oficiálně patentoval v roce 1955. Zpočátku byl suchý zip vyráběn z bavlny, později pak 

z nylonu. 

VYUŽITÍ SUCHÉHO ZIPU JE OBROVSKÉ 

V 60. letech získal suchý zip proslulost díky NASA – kosmonauti jej ve vesmíru používali k uchycení 

různých předmětů jako například per, balíčků jídla a nářadí. Suchý zip brzy využily také nemocnice 

na přístroj k měření tlaku. Zajímavostí je, že původně byl vyráběn pouze v černé barvě, ale poté se 

kvůli módním účelům začal vyrábět v široké barevné paletě. V roce 1968 firma Puma začala jako 

první vyrábět tenisky, které měly zapínání na suchý zip. Brzy tento nápad začaly kopírovat i další 

firmy a do konce 80. let takové tenisky nosilo snad každé dítě v Americe. 

 

 
Dožínky aneb Nastal čas děkování přírodě za její štědré dary 

Dožínky nebo také obžinky, ožínky, dožitá, dožatá či žnivuvka 
nastávaly vždy po sklizni obilí, která zajišťovala obživu národu 
na další období. Jejich základní myšlenkou tedy bylo děkování za 
štědré dary poskytnuté přírodou.  

Pro mnohé naše předky dožínky znamenaly konec ob-

dobí nouze a přechod k dočasnému nadbytku potravy. Pro 

mnohé národy byl tak tento čas považován za začátek nového roku. A dodnes se této tradice drží ze-

mědělci, kteří začátkem října začínají sít ozim a tak začíná i jejich nová sezóna. Dožínky se většinou 

odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit. 

Z posledních klasů obilí se upletl dožínkový věnec, který ženci předávali hospodáři. 

Do věnce se někde zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. Společně s věncem pak dívky dopro-

vázely poslední vůz zvaný baba, směřující z pole do dvora, přičemž samotný věnec obvykle nesla 

nejhezčí z dívek. Ostatní nesly ověnčené hrábě. Poté následovaly bujaré oslavy. Věnec se schovával 

v hospodářství do Vánoc nebo až do příštích žní. Po dožínkách následovalo mlácení obilí a sáček se 

zrním se nechával po celou zimu na další setí. Lidé věřili, že poslední plod v sobě skrývá magickou 

sílu a moc země, která se projeví při dalším novém setí. 

V mnoha evropských i mimoevropských zemích mají dodnes dožínky náboženský charakter. 

Dodnes tak zakončují toto období v kostelech Děkovné mše svaté za úrodu. 

Dožínky 

2. srpna - Den suchého zipu 
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V pondělí 6. května v rámci projektu: „Setkání s tradicemi“ 

zpívala maminkám, babičkám, tetičkám, ke Dni matek Agen-

tura Iva. Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kra-

je. ►► 

 

 

 

◄◄ Ve čtvrtek 23. května harmonikáři V. Nečas a V. Vikto-

ra zahráli a slovem doprovázeli odpolední posezení a harmo-

nikou. 

 

V úterý 28. května si děti z MŠ Malovice pro seniory připra-

vily besídku plnou písniček. ►► 

 

 

◄◄ 

V pondělí 27. května všichni zavzpomínali a rukama zopako-

vali výrobu koláčků, tak, jak je pekli doma. Vzájemně jsme si 

vyměnili recepty a prakticky si ukázali jak každá – kuchařka 

má svůj specifický recept, který se předává v rodinách mnoh-

dy z pokolení na pokolení.  

 

V úterý 28. května dalším tématem přednášky v cyklu svě-

tová náboženství byl budhismus. O budhismu jsme  

se dozvěděli mnoho zajímavých podrobností  

od Mgr. A. Kotové, která k nám do domova chodí pravidel-

ně. Vždy nás dokáže zaujmout poutavým vyprávěním.  

 

Výlet napříč jihočeskou krajinou se uskutečnil ve středu 29. května.  Prohlédli jsme si okolí ovocných sadů 

v Chelčicích. Zavítali na Lomec, kde jsme spočinuli v tichu Kostela Jména Panny Marie a poseděli v meditační 

zahradě. Díky ochotě zaměstnanců jsme měli možnost navštívit vnitřní prostory Domova Žlutý Petrklíč.  

 

Kinokavárna ve čtvrtek 30. května senioři u kávy se zájmem, sledovali film s názvem: „Nebe 

existuje“, natočený podle skutečného příběhu malého chlapce a jeho výjimečného zážitku.  

Shrnutí kulturních akcí za květen - červen 2019  
Domov pro seniory 
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Dne 13. 5. 2019 proběhla přednáška paní Bc. M. Havlínové na téma: Jan Zrzavý „Putování“. Tato 

přednáška byla netradiční, neboť paní přednášející přišli podpořit a poslechnout si samotnou před-

nášku i děti z MŠ Sluníčka a její kolegyně. V úvodu přednášky 

nám paní Bc. Havlínová řekla životopis pana malíře Jana Zrza-

vého a na fotografiích nám představila několik jeho význam-

ných obrazů. V další části  

byla přednáška obohacena o videoprojekci filmu „Putování 

malíře Jana Zrzavého po zarostlých chodníčcích osudu 

z rodné Okrouhlice do Zeyerových Vodňan“.  

Dále nám paní přednášející přečetla úryvek 

z rozhovoru s paní, která žila ve Vodňanech a 

osobně se setkala s panem malířem. A na konec 

proběhla diskuze, kde jsme se dozvěděli, kde 

paní Bc. Havlínová získávala náměty, historická 

fakta ke své přednášce. Dozvěděli jsme se, že 

čerpá informace z rozhovorů obyvatelů Vodňan. 

Cílem a přáním paní Bc. Havlínové je vydání své knihy o panu malíři. ►► 

◄◄ Dne 18. 6. 2019 proběhla beseda pana P. J. Pro-

keše – „Faráře“ Římskokatolické farnosti ve Vodňanech 

na téma: „Jak jsem se dostal ke kněžství, a co s tím, mají 

společného hory?“ Pan P. J. Prokeš nám řekl svou životní 

cestu ke kněžství. Uvedl mnoho studií na vysokých škol, 

kde studoval také mnoho cizích jazyků. V další části 

představil svůj „koníček“ cestování a horolezectví („leze-

ní po horách, různé výstupy po jednotlivých horách“). 

Tato beseda byla obohacena o videoprojekci z jedné „expedice po Ekvádoru“, kde pan P. J. Prokeš 

navštívil mnoho území Ekvádoru a především vystoupal na nejvyšší horu Ekvádoru Mount Chimbo-

razo, což je vyhaslý čtvrtohorní stratovulkán, s nadmořskou výškou 6 263 metrů.  
 

 

Centrum sociální pomoci Vodňany se stalo neoficiálním dobrovolníkem organizace Mamma HELP  

v rámci celostátní akce „Český den proti rakovině“. Nabízené žluté kytičky, jako symbol největší pre-

ventivní sbírky v naší republice, byly prodány 

v rekordním čase. Mnoho zaměstnanců, návštěv, ale i 

seniorů si tuto kytičku zakoupili a přispěli tím na dobrou 

věc.  

Všem samozřejmě děkujeme, koordinátorka 

prodeje v CSP Vodňany Markéta Kosíková 

Shrnutí kulturních akcí za květen - červen 2019  
Pečovatelská služba 

 

Český den proti rakovině 
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Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany 

Centrum sociální pomoci Vodňany podalo žádost prostřednictvím G-PROJECT, s.r.o. : 

MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo  

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkva-

litnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované pro-

jekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby. 

Na tuto výzvu se nám podařilo získat právní akt, a koncem června již na plné obrátky pracuje 

služební automobil Karoq Ambition pro pečovatelskou službu. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiál-

ně-technické základny sociálních služeb poskytova-

ných CSP Vodňany, a tím pomoci osobám sociálně vy-

loučeným a ohroženým sociálním vyloučením a oso-

bám se zdravotním postižením, čímž dojde ke zvýšení 

kvality  

a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupi-

nami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí 

cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj soci-

álních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytova-

ných terénních sociálních služeb, eliminace rizika soci-

álního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním 

vyloučením, zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení 

informovanosti a povědomí o sociálních službách po-

skytovaných CSP Vodňany. 

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová 

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/160_072/0009104 

 

Cesta ke kvalitnímu stravování 

  Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt „Cesta ke kvalitnímu stravování“, 

který je realizován za podpory Nadace ČEZ. V rámci projektu jsme získali finanční příspěvek ve výši 

30 000,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku pro stravovací provoz. Vozík je určen pro 

tabletový systém MenuMobil, který se používá k distribuci pokrmů z kuchyně na pokoje seniorů se 

zachováním teploty jídla. Vozík má kapacitu 14 tabletů a je určen především pro imobilní seniory, 

kteří nechodí do jídelny a zůstávají na svých pokojích. Zásadně se tak zvýší komfort a kvalita námi 

podávané stravy. 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ 

DOTACE A PROJEKTY 
PROJEKTY 
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                               Dotace města Protivín 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Protivín ve výši 

10.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených 

s poskytováním sociálních služeb, konkrétně bude pořízeno speciální polohovací křeslo na koleč-

kách. To bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří 

jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi posky-

tované pobytové sociální služby Domov pro seniory. 

S finanční podporou města Protivín

 
Žít na plné pecky 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek 

ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem Žít na plné pecky. V rámci tohoto 

projektu se budou konat v období července – prosince 4 kulturní akce určené seniorům v rámci námi 

poskytované pečovatelské služby. Senioři se mohou těšit na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii 

Vodňan a vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení bývalého 

člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a na závěr vystoupí hudební soubor Cink z Prachatic u 

příležitosti adventního posezení. Součástí projektu je vytvoření literárně – kulturního salonu ve spo-

lečenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou, a to zakoupením souboru knih o 

známých literátech z Vodňan a o historii Vodňan a pořízením speciálního držáku na knihy.  

 Smyslem projektu je nabídnout sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času 

formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou 

terénní sociální službu. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas upřesněny. Všichni jsou tím-

to srdečně zváni! 

Mgr. Petra Trnková, Dis., sociální pracovnice pečovatelské služby 

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany

 

Rehabilitace duše a těla 

Centru sociální pomoci Vodňany byl v rámci dotačního programu „Podpora zdravotně preven-

tivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“ schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše 

a těla“. Od Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč. 

Projekt bude realizován do listopadu 2019 a je zaměřen na aktivity vedoucí ke zdravému ži-

votnímu stylu. Součástí projektu jsou i děti z mateřské školy. Zábavnou formou se s našimi seniory se 

zásadami zdravého stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člo-

věka, a to prostřednictvím besedy pod vedením naší nutriční terapeutky. Kromě teoretických znalos-

tí si děti společně se seniory také zacvičí. Dále proběhne přednáška spojená s poznáváním a ochut-

návkou jedlých plodů a názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii pod vedením ně-

kterého z členů sdružení Hafík z Třeboně. Všichni zúčastnění obdrží obrázkové brožury 

s informacemi ke zdravému životnímu stylu, např. ukázkami zdravého talíře pro správnou skladbu 

jídelníčku či ukázkami správného druhu pohybu.   

Cílem projektu je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, 

působit preventivně proti civilizačním nemocem, podpořit zdravé místní životní podmínky a přede-

vším fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných. 

Bc. Eva Remišová, realizátorka projektu 
Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 
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Dobrá duše 

Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, kteří se aktivně zapojují do 

nezištné pomoci ostatním seniorům např. v domovech pro seniory. V letošním roce se konal již  

7. ročník tohoto projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v  nádherných prosto-

rech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi nominovanými v kategorii 

„Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička a Václav Nečas za jejich pravidelná harmo-

nikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. 

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, 

která zároveň přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří vý-

jimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc. 

Za CSP Vodňany Bc. Eva Remišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění 

Kabelkový veletrh v CSP Vodňany 
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SRPEN – ZÁŘÍ 2019 

   1. 8. Handšuh Karel    13. 9. Kočan Milan, Ing. 

   2. 8. Šiklová Marie     16. 9. Hošková Marie 

   3. 8. Hrdličková Anna    17. 9. Jelínková Jarmila 

25. 8. Žamberská Růžena    19. 9. Skočná Blažena 

   1. 9. Mahelková Marie    23. 9. Paličková Věra 

   4. 9. Pellešová Helena    24. 9. Velek František 

   9. 9. Marková Ludmila    26. 9. Motlová Drahomíra     

BLAHOPŘEJEME!!! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nově mezi nás zavítali tito uživatelé:   Opustili nás tito uživatelé: 

Michač František      Tomíčková Anežka 
Hanžlová Anna      Šílený František 

Podlahová Božena      Mikešová Vlasta 

Tlamsa Bohumír      Toncarová Jiřina 

Buchtela Miloslav      Tlamsová Jaroslava 

Hájková Marie 

Marková Ludmila 

 

 

 

 

Cuketový nákyp 

Suroviny 

3 hrnky nahrubo nastrouhané neloupané cukety 

2 ks cibule nadrobno 

250 g strouhaného tvrdého sýra  

300 g uzeného masa na kostičky 

1 hrnek dětské krupičky 

4 vejce 

1 prášek do pečiva 

5 stroužků česneku 

2 lžíce petrželky 

Pepř, sůl, majoránka 

 

Postup přípravy 

Umícháme řídké těsto a nalijeme do menšího 

pekáčku (32x22cm), vymazaného sádlem a vy-

sypaného krupičkou a necháme asi 5 minut, než 

vložíme do trouby (krupička navlhne a neudělá 

tvrdou kůrku). Po zapečení potřeme sádlem, 

aby se nákyp svrchu pěkně leskl a nevysušil se. 

Pečeme asi 50 minut na 180 stupňů. Nejlépe se 

servíruje mírně vychladlý.  

 

DOBROU CHUŤ!!!

 

Vítáme Vás Vzpomínáme 

Recept měsíce  

Narozeniny 
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KULTURNÍ AKCE – červenec, srpen 2019 
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OSMISMĚRKA 

Citát dne: Příroda …tajenka má 9 písmen. Spinoza Benedikt. 

                         
 

 
 

 

 

 
ANEKDOTY 
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S M A N D E L I N K A 

I S N Z A H R N E K M 

P H O T A B U O R Š O 

O R Z A R N Č L T A L 

D J I E L E B S P U D 

P T B O K O L Í A O A 

P E B A R N C A L D T 

I Č N K U K L A E E R 

K K Š Á Ů Y R Ř C D K 

A A P E L O T O N O Š 

O K T Í T S A R CH H C 

Zábava 
 
 

Když se nám nedávno rozbila sekačka na trávu, manželka mi 
neustále připomínala, abych jí opravil. Ale já jsem byl vždy 
zaneprázdněný. Na programu bylo: auto, fotbal, internet, ryba-
ření, kamarádi, hospoda ... něco, co bylo pro mne mnohem dů-
ležitější. Nakonec přišla s nápadem, ve který doufala, že zabe-
re. Když jsem přijel včera domů, seděla ve vysoké trávě a stři-
hala ji malými nůžtičkami. Tiše jsem jí chvíli pozoroval a pak 
jsem vešel do domu. Po pár minutách jsem se vrátil a podal jí 
zubní kartáček se slovy: "Až skončíš se stříháním, drahá, moh-
la bys zamést dvůr". 

„Václave, támhle jde tvoje 

žena s nějakým pánem a 

chovají se k sobě náramně 

důvěrně. Znáš ho?” 

„Jenom od vidění.” 

„Jak od vidění?” 

„No vždycky ho takhle ví-

dám chodit s mojí ženou.” 

https://www.krizovkarsky-raj.cz/puzzles/cimg-help/1707/?code=6d64afda748d0cd384c116bcddddd086&lang=cs
http://www.cspvodnany.cz/

