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CSP Vodňany se stalo držitelem 

 Značky kvality v sociálních službách 

Dne 20. ledna 2020 proběhlo v rámci oslav 

20. výročí od založení Centra sociální pomoci Vod-

ňany slavnostní předání Značky kvality v sociálních službách pro domov pro seniory. Značka kvality 

je nezávislý externí systém hodnocení sociálních služeb, který má zájemcům o službu a jejich rodin-

ným příslušníkům poskytnout informaci o tom, jak kvalitně jsou služby v daném zařízení poskytová-

ny. Systém je založen na hodnocení z úhlu pohledu samotného uživatele a má za cíl zvyšovat kvalitu 

v certifikovaných zařízeních, ale např. také předkládat doporučení pro možná zlepšení. Hodnoceno je 

celkem 5 oblastí (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče) a to formou udělová-

ní hvězdiček.  

Certifikát se čtyřmi hvězdičkami převzala ře-

ditelka Mgr. Bc. Daniela Davidová z rukou Mgr. Bc. 

Andrey Tajanovské, Dis., předsedkyně profesního 

svazu sociálních pracovníků v sociálních službách 

APSS ČR. Křest certifikátu, kterého se ujal starosta 

města Vodňany Milan Němeček, byl pověstnou 

„třešničkou na dortu“ výše zmiňovaných oslav. CSP 

Vodňany se tak stalo čtvrtým certifikovaným domo-

vem pro seniory v jižních Čechách, navíc jediným 

zařízením v České republice, které má certifikované obě poskytované služby. Je to pro nás velký 

úspěch, za což patří dík všem zaměstnancům CSP Vodňany! 

      Mgr. Veronika Bílá, sociální pracovnice  

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE, PROSÍM, DALŠÍMU ČTENÁŘI !!! 
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Masopust, svátek, který se slaví od starověku a dal základ karnevalu v Riu! 

Tradice masopustu (na Moravě Fašanku) vznikla v dobách středověku a oblibu si velice 

rychle našla u všech vrstev obyvatel – od nejchudších po bohaté, na venkově i ve městech. Jde o ob-

dobí předcházející čtyřicetidennímu půstu v čase před Velikonocemi. Proto byl masopust oficiálně 

považován za svátek jídla a radovánek. Tento třítýdenní svátek začíná na Tři krále a kon-

čí Popeleční středou. Dnešní podoba masopustu je poněkud střídmější navzdory času si však již od 

dob starověku zachová hlavní myšlenku, oslavit jídlem, hudbou a tancem příchod jara.  

 

Historie a masopust 

V našich zemích se masopust slaví již od 13. století, ale historici se domnívají, že kořeny to-

hoto obyčeje sahají až do dob starověkého Říma. Zde totiž vítal lid příchod jara oslavami boha slun-

ce Saturna (Saturnálie), vzýváním lásky (Luperkálie) či nevázaným veselím na počest boha vína 

Bakchuse (Bakchanálie). Tyto tradice se následně šířily i od pohanů. Silná je tradice v Německu a 

Itálii, kde je masopust považován za jeden z nejvýznamnějších svátků 

v roce. Slavnosti masopustu se konají i v zemích na hony vzdálených 

té naší, kde jsou průvody masek s bujarým veselím vrcholem všech 

svátků a oslav, jako je třeba karneval v Rio de Janeiro a nebo průvody 

masek v New Orleans. 

 

Masopust u nás 

V Čechách a na Moravě se slaví masopust od třináctého století, tak staré jsou totiž první do-

chované písemné prameny, které tuto tradici popisují. Tehdy byl masopust předělem mezi Váno-

cemi a Velikonocemi a býval obdobím velikého veselení a rozpustilosti. Prvním dnem oslav konce 

masopustu býval Tučný čtvrtek, tradičním jídlem toho dne byla vepřová pečeně se zelím a knedlíky, 

která se hojně zapíjela pivem. Následovala Masopustní neděle, říkalo se jí také taneční, při které již 

od poledne hudebníci na návsích svolávali do hospody k večerní zábavě. Ta pokračovala i v pondělí. 

Na pondělní zábavu měli přístup jen ženatí muži se svými ženami, ostatním byl do kola vstup zapo-

vězen. 

Masopust končíval v úterý průvodem maškar. Hlavní postavou průvodu býval šašek 

s oděvem zdobeným barevnými papírky a se špičatou šaškovskou čepicí, který bičem odháněl 

všechny bez masek. Jinde byl ústřední maskou medvědář s medvědem, nesměli chybět ani dělo-

střelci nebo židé, mlynář, ale také rychtář či hejtman s halapartnou, oblíbené bylo převlékání mužů 

za ženy. 

Masopustní menu začíná u prasátka. Během celého masopustního období se na vsích konaly 

bohaté hody a také zabijačky. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na 

másle a na stole nemohly chybět ani mazance, 

klobásy, slanina a pálenka. Pokud byla na maso-

pust třeskutá zima, vhod přišlo i počastování tep-

lou tzv. zhřívanicí vyrobenou z pálenky, másla 

a cukru. 

 

 

 

Článek - Masopust 

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/masopust-ktery-byste-si-nemeli-nechat-ujit
http://prozeny.blesk.cz/popelecni-streda-velikonoce
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V úterý 5. listopadu navštívili CSP Vodňany paní ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany 
Mgr. J. Velková a pan fotograf Karel Burda. Při-
pravili si přednášku na téma „Sametové Vodňa-
ny“. Hned na začátku si pro seniory vystupující 
připravili překvapení v podobě dobových obleků, 
které měli na sobě oblečené. Během přednášky 
měli přihlížející možnost shlédnout fotografie z 
let 1989 – 1990 s podrobným a zajímavým popi-
sem jednotlivých důležitých mezníků v tomto 
období. ►►  

 
 

◄◄ V rámci spolupráce s Městskou knihov-
nou Vodňany jsme se vypravili do knihovny na ex-
kurzi. Zde nás 6. listopadu uvítala paní ředitelka 
Mgr. Kateřina Mašlová, která nám ukázala a řekla, 
co vše je v knihovně možné si půjčit a vidět. Novin-
kou pro nás bylo, že se zde pořádají i různé přednáš-
ky, kterých se také můžeme zúčastnit v případě zá-
jmu. A tak se těšíme na další spolupráci. 

 
Ve čtvrtek 7. listopadu seniorům zpestřili 
dopoledne děti z MŠ Malovice svou besíd-
kou. Leckterá přihlížející tvář měla rázem 
úsměv na tváři a měla chuť si společně 
s dětmi zazpívat. ►► 

◄◄ V pátek 8. listopadu přivítali senioři mávajícíma 
rukama Martina na „bílém“ koni. Ti, co byli vykou-
paní, si nemohli nechat Martina ujít a tak sledovali 
dění na dvoře alespoň z okna. 
 
V rámci projektu "Rehabilitace duše a těla" nás v 
domově poctila svou návštěvou paní PhDr. Milada 
Šanderová. Tématem přednášky, konané 11. listo-
padu, byly jedlé rostliny, které upoutali nejen všech-
ny přítomné oči, ale i uši. Paní doktorka si pro senio-

ry 
při-

pravila jitrocelové a rakytníkové bonbóny, různé 
bylinkové čaje a rakytníkový džem, který senioři 
ochutnali. Na závěr zjistili, že všechny bylinky mají 
na náš organismus blahodárný vliv, pokud jsou v 
potřebném množství. Tento projekt byl realizován 
s finanční podporou Jihočeského kraje. ►► 
 

Shrnutí kulturních akcí za listopad - prosinec 2019  
Domov pro seniory 
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◄◄ Během roku proběhl v domově vzdělá-
vací projekt pro seniory s názvem: Zdravě a 
aktivně stárnout. A to vše jen díky spolu-
práci se Zdravotně sociální fakultou Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích. V úterý 
12. listopadu přijela do domova ze ZSFJU 
Mgr. D. Dvořáčková, Ph.D., která společně s 
paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou předa-
la certifikáty seniorům, kteří aktivně navště-
vovali kurzy pořádané v rámci tohoto projek-
tu. Na závěr byli všichni, včetně přihlížejících 

seniorů, odměněni krásným zpěvem a hudebním doprovodem na harmoniku A. Weckové a V. Vikto-
ry. 
 
V úterý 19. listopadu se konala poslední přednáška v rámci projektu "Rehabilitace duše a těla". 
Paní Bc. Eva Volmutová si pro děti a seniory připravila přednášku o zdravé výživě, kterou je upou-
tala na celé dopoledne. Všichni přítomní měli možnost 
rozeznat, co je zdravé a co nezdravé, a také si o tom 
společně popovídat. Všichni se aktivně zapojovali do 
všech činností, které si pro ně paní Bc. E. Volmutová 
připravila. Na závěr senioři předali dětem Mikuláše, 
které vlastnoručně vyrobili. Ale ani senioři neodešli s 
prázdnou. Od dětí dostali košík vlastnoručně vyrobe-
ného ovoce a od paní Bc. E. Volmutové ještě brožurku o 
zdravé výživě. Tento projekt byl realizován s finanční 
podporou Jihočeského kraje. ►► 

 
◄◄ Tak jako každý měsíc, tak ani tento se to neobešlo 
bez „Ženy za pultem“, která se konala ve středu 20. lis-
topadu v odpoledních hodinách. Uživatelé měli možnost 
si zakoupit zákusky a chlebíčky. Také si mohli dát 
k zákusku i kávu, která k tomu neodmyslitelně patří. 
Všichni odcházeli do svých pokojů s dobrou náladou.  
 
Klasická románová komedie od Jiřího Vejdělka byla ke 
zhlédnutí ve čtvrtek 28. listopadu při pravidelné kinoka-
várně. Zhlédnutím filmu si uživatelé opět připomněli si-

tuaci, která se děla v roce 1989. Hlavní hrdiny si zahráli Táňa Pauhofová, Hynek 
Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová a mnoho dalších známých herců.  
 
V pondělí 2. prosince zahájili v domově adventní čas roznáškou vánočního pun-
če uživatelům po pokojích. Některé jedince vylákala vůně punče z pokoje až na 
chodbu. S punčem se podávala také vánoční nálada a pohoda.  

 
 
 
◄◄ V CSP Vodňany se v úterý 3. prosince rozpou-
talo hotové peklo. Do jídelny domova zavítala sku-
pinka rozverných čertů pod vedením Mikuláše a 
andělů. Ti se poté rozutekli s nadílkou po celém 
domově včetně pokojů uživatelů. K rejdění čertů 
zahrála a zazpívala vodňanská kapela Dřemlinka.  
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V rámci spolupráce přišla do společenské místnosti domova donášková služba z 
vodňanské Městské knihovny. Skupinka vášnivých čtenářů si 5. prosince dle 
svého výběru vypůjčila donesené knihy. Tito jedinci se těší na další shledání a výběr 
dalších zajímavých knih. 

 
◄◄ Páteční odpoledne 6. prosince strávili uživatelé 
s malými hasiči z Pražáku. Každý si mohl za jejich 
pomoci vyrobit nádherný vánoční svícen z jablka a 
sušeného ovoce jako dekoraci na pokoj. Velkým pře-
kvapením pro všechny byla možnost zpívání vánoč-
ních koled za zvuku kytary.   

 
 
 
 

V úterý 10. prosince pomohly v CSP Vodňany se 
zdobením vánočního stromečku děti z MŠ Sluníčko. 
Jelikož k nám zavítali ti nejmenší, uživatelé se s ra-
dostí a pílí vydali jim pomoci. Senioři i děti si společ-
né chvíle užívali. Všichni si na závěr společně zazpí-
vali. Ozdobený stromek byl umístěn na dvůr domo-
va, aby byl vidět z oken pokojů. ►► 

 
 
I v prosinci byl program v CSP Vodňany zpestřen zajímavou přednáškou pod 
vedením Mgr. A. Kotové. V úterý 10. prosince jsme si během přednášky zopa-
kovali historii českého státu od Sámovi říše až po vládu Habsburků.  
 
 
 

Ani tento rok naším seniorům nebyl osud jiných lidí lhos-
tejný, proto sebrali veškeré své síly a vytvořili balíčky. 
Tyto sponzorské dary věnovali na Vánoční jarmark ve 
Strakonicích, který se konal ve dnech 9. – 10. prosince, 
aby pomohli lidem, kteří to potřebují. ►► 

 

 
◄◄ Každým rokem se ve vodňanském domově do-
držuje tradice „sváteční vánoční večeře“. Letos se 
pořádala již 19. prosince.  Pravou vánoční atmo-
sféru si naši uživatelé plnými doušky užili, společně 
s našimi hosty s p. starostou Milanem Němečkem, s 
p. místostarostou Ing. Tomášem Bednaříkem, s p. 
Josefem Prokešem, a také se zaměstnanci a příbuz-
nými našich seniorů. Po hřejivých slovech p. ředi-
telky, p. starosty a p. faráře, a i jednoho seniora z 

řad našich uživatelů, následoval přípitek, vánoční večeře, cukroví… Samozřejmě, jsme si všichni po 
večeři zazpívali koledy v doprovodu pěveckého sboru ZŠ Protivín pod vedením sbormistryně p. 
Lenky Přástkové, a za zvuku doprovodné kytary p. Kristíny Dlouhé. Atmosféra Vánoc na nás dopa-
dla plnou vahou, „zastavili jsme čas“, a uvědomili si, že i když slavíme Vánoce v domově pro seniory, 
jsme jedna velká rodina. 
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◄◄ Dne 4. listopadu proběhla na Pečovatelské 

službě ve Vodňanech přednáška paní Mgr. J. Velko-

vé (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) 

a pana fotografa Karla Burdy na téma: „Sametové 

Vodňany“. Přednáška byla spojená s dataprojekcí 

fotografií pana fotografa Karla Burdy z let 1989 – 

1990. Na začátku přednášky nám přednášející při-

pravili překvapení ve formě dobového oblečení, 

které si oblékli. S fotografií jsme se dozvěděli mno-

ho nových zajímavostí. V rámci promítání fotografií 

jsme si připomněli tento důležitý mezník v naší historii. Přednášející nám přinesli výběrový katalog 

fotografií pana Karla Burdy, který jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nás pozvali 

na, již probíhající, výstavu archivních dokumentů a fotografií pana Karla Burdy, která probíhá v 

městské galerii. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové a pana fotografa Karla 

Burdy se zájmem poslouchali. 

 

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 26. listopadu v odpoledních hodinách 

Hudební vystoupení souboru „Cink“ z Prachatic u příležitosti adventního posezení seniorů Pečo-

vatelské služby. Toto hudební vystoupení bylo v 

rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpo-

řen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanic-

ko-Otavské a města Vodňany. Zazněly písně českého 

a moravského folklóru a na závěr jsme si zazpívali 

vánoční koledy. Dále proběhl proslov paní ředitelky 

Mgr. Bc. D. Davidové a sklenkou bílého vína jsme si 

připili na další rok působení Pečovatelské služby a s 

přáním hodně zdraví. ►► 

 

 

◄◄ Dne 10. prosince se opět uskutečnila 

návštěva, jako loňský rok, dětí z MŠ Sluníčko 

u uživatelů pečovatelské služby v Domě s 

pečovatelskou službou. Děti seniorům zazpí-

valy zimní písničky. A také děti obdarovaly 

seniory připravenými dárečky. Za toto krásné 

překvapení senioři pečovatelské služby dě-

tem předali různé pamlsky v podobě bonbó-

nů a čokolád. Dětem a paní učitelkám moc 

děkujeme za návštěvu na DPS Vodňany a bu-

deme moc rádi, když se znovu uvidíme. 

 
 

Shrnutí kulturních akcí za listopad - prosinec 2019  
Pečovatelská služba 
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Projekt „TERAPIE PŘÍRODOU“ v CSP Vodňany 

CSP Vodňany se přihlásilo do 7. kola grantového programu projektu „VY ROZHO-

DUJETE, MY POMÁHÁME“ vyhlašovaného Nadačním fondem Tesco. Náš projekt 

hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší projekty v našem regionu a postupujeme tak do hlasovací fáze 

programu. Od 20. ledna do 16. února 2020 budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš 

projekt „TERAPIE PŘÍRODOU“. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně použijí k 

hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. O nejvyšší možný grant 30.000 Kč 

budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty. Bližší informace o projektu lze 

získat na https://itesco.cz/pomahame/project/19911/ nebo přímo na prodejně Tesco ve Vodňa-

nech. Budeme rádi za každý vhozený žeton, kterým podpoříte naší organizaci!!!   

 

O našem projektu: 

Obsahem projektu je provozování zahradní terapie v našem domově pro 

seniory. Zahradní terapie bývá většinou vázána na speciálně upravené 

zahrady a lidé upoutaní na lůžko, kteří tráví podstatnou část dne mezi 

čtyřmi stěnami, přichází zkrátka. Proto chceme zakoupit pojízdnou za-

hrádku, tzv. "floramobil", díky níž budeme moci nabídnout zahradní terapii i ležícím klientům v našem 

zařízení. Je prokázáno, že zahrada dokáže léčit duši a práce na zahradě přináší psychický odpočinek. 

Zavedením interiérové zahradní terapie ovlivníme pozitivně duševní stav seniorů upoutaných na lůžko 

a zkvalitníme tak naši službu. 

 

Projekt „Náš domov, je tady“ v CSP Vodňany 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 

10 000,- Kč na projekt s názvem Náš domov, je tady. Tento projekt se zaměřuje na paliativní péči 

v našem domově pro seniory ve Vodňanech. V průběhu projektu absolvují pracovníci přímé péče 

odborný seminář o paliativní péči. Tito pracovníci tak získají potřebné kvalifikační předpoklady pro 

poskytování odborné paliativní péče. Cílem vzdělávání je, abychom byli schopni zajistit v našem 

pobytovém zařízení komplexní péči jak po stránce zdravotní, psychické i sociální a poskytovat tuto 

péči jak umírajícím osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří se těžko vyrovnávají se ztrátou 

svých blízkých. Součástí projektu je i zakoupení zvoničky, která bude umístěna ve venkovních pro-

storách dvora domova pro seniory. Ta bude součástí duchovní služby, která je v těchto těžkých ži-

votních chvílích velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče. 

Projekt je podpořen  Komunitní nadací Blanicko – Otavskou 

PROJEKTY 

https://itesco.cz/pomahame/project/19911/
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Projekt „Žít na plné pecky“  

v Pečovatelské službě ve Vodňanech 

V roce 2019 se konal v naší Pečovatelské službě ve Vodňanech projekt s názvem „Žít na plné 

pecky“, který byl podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města 

Vodňany. Tento projekt započal vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce 

Baráčníků (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „VITORAZ“ Vodňany), vycházející z českých 

lidových tradic. Pan Šikl nás seznámil s bohatou historií tohoto spolku a vysvětlil důvod historické-

ho založení. Dále proběhla „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňa-

ny) o historii Vodňan a vodňanských literátech, která byla spojená s dataprojekcí“. Tato přednáška 

se zaměřovala na „vodňanské literáty“ (např. Julius Zeyer, František Herites, apod.). V rámci promí-

tání fotografií jsme viděli památky Vodňan, které souvisejí s těmito osobnostmi. Velmi nás potěšilo 

hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka (dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola 

Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky) a pana Michala Žáry (dlouholetý člen legendární skupiny Pa-

trola Šlapeto). Zazpívaly se, za doprovodu kytary a houslí, písně staropražské, lidové, populární hity 

Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky (např. písně: „Ručičky nebojte se, Vy makat 

nebudete.“, 

„Ku Praze uhání Vlak.“, „Škoda lásky“ a „Život je jen náhoda“). U příležitosti adventního posezení 

seniorů Pečovatelské služby bylo součástí Hudební vystoupení souboru „Cink“ z Prachatic. Zazněly 

písně českého a moravského folklóru a na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy. V rámci projektu 

byl vytvořen literárně-kulturní salon ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu 

s pečovatelskou službou. Na konec projektu proběhla Výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci 

tohoto projektu „Žít na plné pecky“ ve vitrínách prvního patra Městského úřadu Vodňany“.  Projekt 

pomohl sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání 

spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Dále 

v rámci těchto aktivit probíhala vzájemná sociální interakce, komunikace a získávání nových infor-

mací mezi účastníky, ale i účinkujícími.  

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

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

 
 

Poděkování sponzorům 

Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat našim sponzorům, příznivcům, kteří za 

druhé pololetí roku 2019 přispěli na naše Centrum sociální pomoci Vodňany.  

Děkuji p. Holému z Mydlovar za dar bezúčelově daný ve výši 361,-Kč, p. Kronikové z Týna 

nad Vltavou za peněžitý dar účelově daný ve výši 5 000,- Kč na nákup pomůcek pro volnočasové 

aktivity seniorů, p. Holečkovi za podpažní chodítko, společnosti Česká lékárna holding, a.s., za věcný 

dar účelově daný, pro zaměstnance ve výši 15 934,- Kč, společnosti Perfect Disribution, a.s, za dar 

účelově daný na financování kulturní akce k 20. výročí založení CSP Vodňany ve výši 5 000,- Kč, 

Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za věcný dar, za přídavný pohon Power-pack duo ve výši 

25 000,-Kč. A v neposlední řadě Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup ne-

rezového transportního vozíku do stravovacího provozu domova pro seniory v rámci EPP Pomáhej 

pohybem. 

Našim sponzorům opravdu moc děkuji, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová 
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ÚNOR - BŘEZEN 2020 

   3. 2. Čejka Jan         3. 3. Čejka Miloš 

   4. 2. Osnerová Albína        5. 3. Trendová Hana 

   4. 2. Žlábková Marie        7. 3. Klewarová Zdeňka 

11. 2. Fatrdla Antonín        9. 3. Prajerová Vlasta 

        24. 3. Bílková Jarmila 

19. 2. Klecán Václav      25. 3. Vobrová Marie 

19. 2. Šimáková Jaroslava     27. 3. Sládková Livia 

27. 2. Němečková Marie     31. 3. Michač František 

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 
 

 

 

 

   

Nově mezi nás zavítali tito uživatelé:   Opustili nás tito uživatelé: 
Lukoszová Marta      Hrdličková Anna 
Vobrová Marie      Vorlíčková Blanka 
Kukrálová Anna      Rennerová Jitka  

 
 

MASOPUSTNÍ KOBLIHY S MARMELÁDOU 

CO BUDETE POTŘEBOVAT 

půlka sáčku sušeného droždí   
40 g krupicového cukru   
+ 1 lžička do kvásku 
125 ml mléka   
400 g polohrubé mouky   
3 žloutky   
70 g másla   

citronová kůra   
špetka soli   
1 velká lžíce rumu   
marmeláda na plnění  
olej na smažení 
moučkový cukr  

 

JAK NA TO?   
1)Z droždí, lžičky cukru, trochy vlažného mléka a mouky nechte vzejít kvásek. 

2) Zbylé mléko vlijte do rendlíku, přidejte žloutky a 40 g cukru. Postavte nad vodní lázeň a šlehejte, 

dokud mléko nebude vlažné. 

3) Mouku nasypte do mísy, přidejte kvásek, ušlehané mléko se žloutky, máslo, citronovou kůru, rum, 

trochu soli a vypracujte vláčné těsto. Přikryjte ho utěrkou a nechte v teple asi hodinu kynout. 

4) Vykynuté těsto prohněťte a rozválejte na plát asi na prst silný a udělejte koblihy. 

5) Skleničkou na polovinu těsta naznačte kolečka, jedno vedle druhého. 

6) Doprostřed každého dejte marmeládu, a pak přehněte druhou polovinou těsta. Místa s marmelá-

dou budou vypoulená a utvoří jakýsi střed koblihy. Vykrájejte je skleničkou. 

7) Koblihy dejte na pomoučené prkénko a nechte 30 minut kynout, během kynutí je jednou obraťte. 

8) Vyšší vrstvu oleje rozpalte v hrnci se silným dnem, a pak smažte koblihy, nejprve z jedné strany, 

když zčervenají, tak i z druhé strany. Koblížky nechte před podáváním vychladit v pokojové teplotě. 

Podávejte posypané moučkovým cukrem. 

Recept měsíce 

Narozeniny 

Vítáme Vás Vzpomínáme 



 

10 
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Čech ztroskotal na liduprázdném ostrově. 

Konečně, asi tak po patnácti letech, se blíží 

loď. K ostrovu vyplouvá člun. Jeden námoř-

ník vystoupí, zarostlému muži podává plnou 

náruč novin a povídá: Přečtěte si to a pak 

nám řekněte, jestli ještě chcete, abychom 

vás zachránili. 

Přijde Pepíček do lidové školy umění a otví-

rá víko na housle. Paní učitelka se podívá a 

ustrašeně zvolá: „Pepíčku, co tu děláš s ku-

lometem?!” 

Pepíček: „No co já s kulometem, ale co dělá 

taťka v bance s houslema!” 

http://www.cspvodnany.cz/

