
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Týden s nejlepším kamarádem Mírou 

 
Kresba: Naděje Průšová 

S Mírou se známe už léta. Před 15 lety jsme se seznámili v ARPIDĚ, 
kam přišel jako voják na civilní službu. A právě tam jsme se spřátelili. 
Míra pracoval ve školce, spolu jsme se potkávali vždy na chodbě. 
Pokaždé jsme prohodili jen pár slov nebo jsme si zahráli karty. Když 
jsme se už trochu lépe poznali, začali jsme společně chodit ven. 
Podnikali jsme různé výlety. Kino byla první společná akce. Dodnes si 
pamatuji, jak se nás Míra přišel zeptat, jestli bychom s tehdejší mojí 
asistentkou s ním nešli do kina. Pavle se moc nechtělo, já jsem však 
neodmítla a šla jsem. To víte, vrtalo mi hlavou, jak to Míra se mnou 
zvládne. Zvládl to skvěle. A podobných zážitků pak byla spousta. Pro 
Míru nebyl problém vyrazit se mnou na výlet, postarat se o mne. O to 
horší pro mne bylo, když mu skončila civilní služba. Bylo mi z toho 
smutno. Naštěstí jsme si vyměnili čísla a občas si napsali. Vždycky 
déle trvalo, než mi odepsal. Myslela jsem si, že se mu buď něco stalo, 
nebo že na mne zapomněl. Nebylo však tomu tak. Míra se o něco  
později začal věnovat stavebnictví a měl spoustu práce a rodinu. Ale 
sliboval mi, že až postaví dům a bude mít více času, že si mě k sobě 
vezme. A letos první týden v červenci se to splnilo. S Mírou a s jeho 
rodinkou jsem si to dokonale užívala. Jezdili jsme se koupat na 
pískárny, byli jsme na výletě v Nových Hradech. Jedno odpoledne mě 
Míra naložil a jeli jsme spolu pro něco do Štěpánovic. Můžu říct, že 
pro něj není nic zatěžko. Skvěle se o mne postaral i bez ohledu na to, 
že jsem holka. A protože se s kamarádem přes rok nevídáme, tak to 
byl pro mě nejhezčí týden prázdnin. Počasí nám vyšlo úplně skvěle, 
ani jednou nepršelo. Večer, když děti usnuly, jsme ještě klábosili. A 
vzpomínali na to, co jsme všechno spolu prožili. A ze všeho nejvíce 
mě potěšilo, že mi asi týden po mém odjezdu napsal. Dá se říci, že si 
teď píšeme častěji, než dříve.                                   (Petra Velíšková) 

 

 
 
 
 
 

Fejeton Martina Kotila 
 

 
 
 

Když jsem se letos v září rozhodl 

přispívat do časopisu Arpiďák, měl 

jsem trochu strach, že se třeba 

ztrapním. Budu tam nový, budou se 

mi smát, nezvládnu to. To mě 

všechno napadalo. Ale pak jsem si 

řekl, kdo nic nedělá, nic nezkazí. 

Zkusit je třeba cokoliv. A tak jsem do 

toho šel. Možná jsem měl strach při 

vzpomínce na svého otce, který mi 

vyprávěl, že si ještě jako mladý zkusil 

práci učitele odborných předmětů. 

Vyučoval předmět Potravinářské 

stroje. Třída byla plná hihňajících se 

dívek, které otec ani nejzajímavější a 

skvěle připravenou přednáškou 

nemohl zaujmout. Přesto se snažil. 

Jejich zájem směřoval jiným směrem. 

Zatímco byl můj otec u tabule zcela 

pohlcený do problematiky stroje 

„rohlíkáče“, děvčata sledovala jeho 

svetr, na kterém byl vpleten vzor 

žlutých kachniček. Otec nevěděl, čím 

se dívky baví. Až se jedna z nich 

odvážila přihlásit. Konečně nějaký 

zájem, zajásal v duchu otec. Brzy mu 

ale došel humor, to když mu 

studentka pochválila slušivý svetr 

s kachničkami, což studentkám 

připadalo opravdu hodně směšné. 

Dokonce ho jedna pozvala na 

odpolední kávu. Můj otec byl v šoku a 

ani po návratu domů tuto situaci 

nevydýchal. V následujících dnech 

odučil v této třídě ještě pár hodin. Ale 

pedagogem se už nikdy v životě stát 

nechtěl a ani jím nebyl. Tak snad já 

nedopadnu v redakci Arpiďáku jako 

on tehdy ve škole.      (Martin Kotil) 

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 5         říjen/2016 
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Poprvé v ARPIDĚ - když je někdo nový 
 

● Rozhovor Martina Kotila s Ivetou Svitákovou ● 
 

Protože jsem jako novinář v redakci Arpiďáku nový, říkal jsem si, že se 
zeptám naší asistentky Ivety Svitákové, která je také od září nová, 
jaké to je. A třeba tím přispěji k tomu, abyste ji i ostatní lépe poznali. 
Jsem moc rád, že Iveta souhlasila a rozhovor mi poskytla.  
 

Kdy tě poprvé napadla myšlenka věnovat se práci v sociální oblasti? 
Když jsem ukončila základní školu, rozhodla jsem se studovat střední 
školu se sociálním zaměřením.  
 

Jak ses připravovala na toto povolání, splnily se ti tvé představy? 
Na střední škole ve Volyni jsem studovala čtyřletý obor Sociálně 
správní činnost. Škola splnila má očekávání, získala jsem první 
teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti v sociálních službách. 
Po maturitě jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na Jihočeské 
univerzitě, kde jsem studovala obor Speciální pedagogika- 
vychovatelství. Zakončením tohoto tříletého studia jsem právě získala 
bakalářský titul. 
 
Jaký pocit v tobě zanechal první den v Arpidě a jak se ti tu líbí? Máš 
už nějaký velký zážitek? 
Můj první den v Arpidě byl spíše zaměřen na plnění různých 
administrativních úkonů. Nechyběla chuť a odhodlání do nové práce. 
Mé první dojmy v Arpidě byly pro mne důležité. Byl to vždy můj sen 
zde pracovat. A i když jsem nastoupila letos v srpnu, mohu říci, že 
každý den je pro mne velkým zážitkem. 
 
Co přesně v Arpidě děláš a jak vypadá tvůj den? 
Pracuji zde jako asistentka a vychovatelka.  V sedm hodin ráno 
začínám jako vychovatelka v ranní družině se školními dětmi. Po 
začátku vyučování přecházím do sociálně terapeutické dílny, kde se 
až do oběda věnuji dospělým uživatelům. Chodíme spolu na různá 

cvičná pracoviště, třeba do vědecké a 
akademické knihovny, do KFC, do Mc 
Donaldu nebo teď nově do firmy 
Swietelsky. Pomáhám jim tam zapojit 
se do pracovních činností, které se 
tam odehrávají. Ale to ty, Martine, 
přece víš! Spolu chodíme do 
akademické knihovny. Po obědě se 
vracím opět ke svým žáčkům do 
odpolední školní družiny. 
 

Uživatelé v Arpidě řeší velmi často 
problémy ve svém osobním životě. 
Povídají si o tom i s tebou? Ovlivňuje 
tato práce nějakým způsobem tvůj 
osobní život? 
Se žáky a uživateli si často 
povídáme o životě, často se to týká 
rodiny, kolektivu, zvládání různých 
aktivit, přípravu na zaměstnání, ale i 
jiných problémů, s nimiž se potýkají a 
perou. Snažím se je vyslechnout a říci 
svůj názor. A práce v Arpidě mě 
opravdu ovlivňuje. Myslím na ni i 
doma. Často si přemítám v hlavě, co 
jsem měla udělat, co jsem měla 
vyřídit a na co jsem zapomněla. Žáci i 
uživatelé tak se mnou bývají často i 
odpoledne a večer . 
 
Mluvíme stále o práci. Věnuješ se 
také nějakému sportu či máš 
nějakého koníčka? 
Popravdě řečeno sportu se žádnému 
nevěnuji. To bych měla napravit. 
Neobjevila jsem ale zatím žádný 
sport, který by mne zaujal. Mezi mé 
koníčky lze zařadit čtení, výlety na 
hrady, zámky a taky takzvaný 
„postcrossing“, což je posílání 
pohlednic do celého světa. 
Postcrossing je mým hobby necelé 
dva roky.   
 

Iveto, jsme rádi, že jsi tady s námi a 
přejeme Ti hodně úspěchů 
 pracovním i v osobním životě. A 
v některém z dalších vydání 
Arpiďáku se tě určitě zeptáme na 
podrobnosti toho zajímavého 
postcrossingu.  
 

Rozhovor připravil Martin Kotil  



 

Hnědák Matěj 
Minulý týden jsme s kolegyní při práci 
v sociálně terapeutických dílnách 
vyklápěli trávu u koní. Také jsme 
koně krmily a česaly. Matěj, to je ten 
hnědý kůň s krásnou a bohatou 
hřívou, je vždycky hrozně moc rád, 
když se tam za ním jdu podívat. Já ho 
pokaždé pohladím, nakrmím a učešu 
a Matějovi se to moc líbí. Takže 
Matěj si mě minulý týden hodně užil, 
protože těch koleček s trávou bylo 
opravdu dost a já u něj byla vlastně 
každou chvilku. Sice jsem se nalítala, 
ale měla jsem to jak v posilovně a 
odměnou mi byl hnědák Matěj. 
Určitě byl spokojený. Jak jinak. 
                      (Markéta Mondeková) 
 

Jak jsem sekal trávu 
Po ukončení studia v praktické škole 
v ARPIDĚ jsem dostal nabídku chodit 
do sociálně terapeutické dílny. Ty 
jsou určené pro dospělé klienty 
centra ARPIDA. Hned 1. června jsem 
dostal možnost si tuto službu měsíc 
vyzkoušet a po dovolené v srpnu 
jsme se už věnovali přípravám na 
zahájení školního roku v ARPIDĚ. 
Všechno musí krásně upravené, je to 
přece velká sláva. Čekala nás údržba 
kolem areálu jako je sekání trávy, 
pletí, sbírání odpadků, vytrhávání 
trávy od obrubníků a tak 
podobně. Po domluvě s Karlem 
Pavlíkem jsem si nakonec mohl 
vyzkoušet přímo sekání trávy se 
sekačkou. To jste měli vidět. Sekačka 
vepředu, za ní já na vozíku a za mnou 
Karel Pavlík, aby mi pomohl a jistil 
mě. Bylo to pro mě velmi těžkou 
zkouškou, ale myslím si, že jsem v 
této zkoušce obstál na jedničku. Je 
dobře, že mají hendikepovaní klienti 
možnost si vyzkoušet takové zahradní 
práce. A třeba do budoucna si klienti 
sociálně terapeutických dílen 
v ARPIDĚ najdou i svoje zaměstnání. 
Tímto jim přejme hodně úspěchů v 
tak těžkém životě, jaký mají.                        
                                (Radek Benýšek)  

 
Kresba: Stella Salvová 

 

Jára Cimrman slaví 50 
Jára Cimrman je fiktivní (vymyšlená) postava univerzálního českého 
génia vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Poprvé se 
objevil v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka v Československém 
rozhlase právě před padesáti lety. Proto teď slaví. Jára Cimrman má v 
české kultuře značný ohlas. Po Cimrmanovi, i když je to fiktivní 
postava, je pojmenováno několik ulic v různých městech a také 
divadlo.                                                             (Markéta Mondeková) 

 
 

Ztráty a nálezy ve vědecké knihovně 
Chci vám vylíčit netradiční věc, která se mi stala při mé práci ve 
vědecké knihovně. Takhle jedno pondělí si listuji knihami, kde hledám 
obsahy k naskenování. Listovala jsem a listovala, až jsem v jedné 
knize nalistovala společně s asistentkou stránku, kde bylo ukryto 
2000 korun. Byly jsme z toho obě dost překvapené. To se přece jen 
tak neděje, aby si někdo nechal peníze v knížce, kterou měl půjčenou 
z knihovny. Asistentka s tou knihou šla za paní, která nám každé 
pondělí ty knihy chystá k práci. Také ona byla z toho dost překvapená 
a říkala, jak jsou ti lidé nezodpovědní. Dál jsem tomu nevěnovala 
pozornost a nesměle jsem se dál věnovala své práci. Samozřejmě 
jsme to ještě probíraly na zastávce autobusu. Za ty dva roky, co do 
knihovny chodím, se mi nic podobného nestalo. Přes týden jsem na 
to tak trochu pozapomněla. Paní knihovnice nelenila, koukla se do 
výpůjční knihy a projela všechna jména lidí. Následující týden jsem šla 
do knihovny, jakoby se minulý týden nic zvláštního nestalo. Dorazím 
na své pracovní místo, kde nám paní kromě knížek přinesla dárkovou 
tašku. Opět jsme byly s asistentkou překvapené. Zjistilo se totiž, že 
shodou okolností měla půjčenou knihu jedna slečna Monika, která 
před nějakou dobou pracovala jako asistentka v denním stacionáři v 
ARPIDĚ. A tak nám poslala tu dárkovou tašku jako poděkování za 
nalezené peníze.                                                       (Petra Velíšková) 



 

Velká prázdninová reportáž 
Letní prázdniny utekly zase jako voda a nový školní rok je již v plném 
proudu. Přesto bych se s vámi rád k prázdninám vrátil a seznámil vás 
s tím, jak jsem je prožil. Letní prázdniny jsem zahájil tak jako každý 
rok krátkým pobytem s rodiči v rakouských Alpách. Letos jsme 
pobývali v jižním Tyrolsku na přechodu Rakouska a Itálie. Zatímco 
rakouské děti sedí první týden v červenci ještě ve školních lavicích, 
my už s rodiči vyráželi každý den lanovkou na některý z vrcholů 
rakouských Alp nebo italských Dolomit. Další týden prázdnin jsem 
trávil formou příměstského tábora se základnou v Komunitním centru 
na Máji. Tento ,,příměšťák“ měl název ,,Cestování časem“. Ocitli jsme 
se tak jeden den v pravěku, další dny ve starověkém Římě, v době 
středověku, podívali jsme se dokonce i do budoucnosti (návštěva 
Laser centra v Písku). Na konci července jsme s rodiči mířili opět do 
Rakouska, konkrétně do městečka Schladming pod vrcholem 
Dachstein. I přes deštivé počasí jsme zdolali místní vrcholy Planai a 
Hochwurzen patřící do pohoří Schladmingel Tauern. První týden 
v srpnu byl pro mě sportovní, neboť jsem se zúčastnil příměstského 
tábora, který se nesl v duchu olympiády. Nemohli jsme tedy chybět 
ani na otevření olympijského parku v Lipně nad Vltavou. Druhý 
srpnový týden pokračoval dalším příměšťákem, tentokrát 
organizovaným Domem dětí a mládeže. Na tento tábor jsem se 
obzvláště těšil, protože byl na téma Zločin v říši pohádek. V průběhu 
celého týdne jsme pátrali, kdo tento zločin způsobil. Podívali jsme se 
také do Českého Krumlova, kde mě nadchla návštěva grafitového 
dolu. Nechyběla ani stezka odvahy. Konec prázdnin už byl na dohled a 
já jsem s rodiči a bratrem vyrazil na poslední společný týden 
dovolené. Trávili jsme ji na Lipensku, každý den jsme vyráželi na výlet 
na kole. Zjistil jsem, jak malebná je příroda u nás na Šumavě. Letní 
prázdniny by se neobešly bez návštěvy babičky a dědy na venkově. 
Vždy pomáhám babičce s krmením domácích zvířat – prasete, koz, 
slepic, hus. S bratrem chodíme venčit psí slečnu – jezevčici Ritu. Další 
letní prázdniny jsou sice ještě daleko, ale už teď se na ně těším a jsem 
zvědavý, co mi přinesou za dobrodružství.          (Martin Jenšovský) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

Zakrytá kašna 
Nevšední zážitek se naskytl občanům 
a turistům Českých Budějovic, když 
vstoupili v době od 8. září do 2. října 
2016 na náměstí Přemysla Otakara II. 
Na první pohled je zaujala 7 metrů 
vysoká dřevěná stěna zakrývající 
Samsonovu kašnu. Pohled vskutku 
nevídaný! Občanům či turistům se 
stavba buď líbila, nebo byli opačného 
názoru. V každém případě se 
rozproudila diskuse. Kdo si chtěl tuto 
historickou památku prohlédnout, 
musel projít po dřevěné lávce, kterou 
byl propojen prostor Domu umění se 
Samsonovou kašnou. Pohled na 
Samsonovu kašnu shora byl 
úchvatný! Dům umění byl v Českých 
Budějovicích otevřen roku 1998. 
Galerie Domu umění připravuje 
každým rokem výstavy významných 
domácích a zahraničních autorů, 
veřejností však nebyly příliš 
navštěvovány. Architekt Jan Šépka se 
snažil proto touto stavbou upozornit 
na význam památek, které nám 
poskytují společenské a kulturní 
vyžití. Splnil-li jeho projekt účel, pro 
který byl zkonstruován, nelze nic 
namítat. Zprvu odmítavá reakce 
občanů získala časem po zamyšlení 
zcela jiný rozměr. Projekt s názvem 
Vnímání společně se zakrytou kašnou 
si prohlédlo 32 000 lidí. Vítejte i 
v Domě umění!           (Martin Kotil) 
 

 

Arpiďák na internetu 
Připomínáme všem laskavým 

čtenářům, že všechny články z tohoto 

čísla Arpiďáku si můžete přečíst také 

na internetu. Zřídili jsme pro vás 

jednoduché webové stránky, které 

navštěvuje přibližně 200 lidí za měsíc. 

A najdete tam celá minulá čísla 

Arpiďáku ke stažení. Tak se také 

podívejte na: 

http://arpidak.mypage.cz/ 
 

http://arpidak.mypage.cz/


 

 
Kresba: Stella Salvová 

 

Skřítek u nás doma 
Jednou jsem byla doma a všude bylo 
ticho. Bylo jaro, venku bylo teplo a 
okna do zahrady byla otevřená. 
Najednou jsem uslyšela pisklavý 
smích. Myslela jsem si, že to byli moji 
rodiče, kteří seděli venku. Nevšímala 
jsem si toho, protože jsem si říkala, 
že si ze mě rodiče dělají srandu. Po 
chvíli se ale smích opakoval. Šla jsem 
k oknu a nikde nikdo. Šla jsem tedy 
ven a rodiče byli na úplně jiné straně 
zahrady, než odkud se ten 
prapodivný smích ozýval. Tak co to 
tedy bylo? Jediné vysvětlení je, že to 
byl skřítek anebo víla. Někdo věří 
tomu, že existují skřítci domácí, kteří 
bydlí u lidí a nosí jim štěstí. Já na 
skřítky věřím, jeden u nás doma je. 
Tenhle skřítek u nás doma nám štěstí 
určitě přinesl, protože máme vždy 
velkou úrodu na zahradě. Ale možná, 
že nám občas dělá i nějakou 
zlomyslnost. Třeba jak se nám 
tenkrát ztratila slepice a na zemi 
zůstaly malé lidské stopy. Slovo 
skřítek pochází z německého Schratt, 
což znamená „lesní duch“. Lidé dřív 
věřili, že si skřítka lze vychovat, 
nejčastěji z vejce nošeného v 
podpaží. Místa, kde přebývá skřítek 
v domě, jsou různá. Dnes se ve 
fantasy namísto skřítka používá spíše 
slovo elf.                  (Stella Salvová) 

Červnová návštěva Českého rozhlasu 
 

… očima Petry Velíškové  
Jeden červnový čtvrtek jsme vyrazili na exkurzi do Českého rozhlasu v 
Českých Budějovicích. Byla jsem unešená z toho, jak to tam vlastně 
funguje. Přiznám se, že Český rozhlas neposlouchám, jen občas a to, 
když jedu k babičce. Vždycky, když jsem v rádiu slyšela různé zvuky, 
myslela jsem si, že se to točí na různých místech. Ve chvíli, kdy jsme 
se byli podívat v místnosti, kde se točí různé zvuky k pořadům, jsem 
se ujistila, že tomu tak opravdu není. Místnost byla obrovská, byly 
tam dřevěné široké schody, které také samy o sobě vydávaly určitý 
zvuk. Když se vyšlo po těch velkých dřevěných schodech, byly tam 
další možnosti k vytváření různých zvuků. Také nám ukázali nahrávací 
studio, kde pro změnu mají prostor kapely a natáčí se tam koncerty. 
Dále jsme se dostali i do studia odkud se pouští písničky na přání. Za 
mikrofonem seděl moderátor Martin Hlaváček, kterého také znám 
jen z vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Martinovo původní 
povolání bylo rybaření. Po rozhovoru s jeho kamarádem dostal 
možnost pracovat v rozhlasu. Nyní tam pracuje už 23 let. Uvádí 
dopolední písničky pro radost a za jeden den přečte i 120 dopisů od 
posluchačů. 
 

… očima Radka Benýška  
Ve čtvrtek 16.6.2016 se redakce Arpiďáku zajela podívat na exkurzi 
do Českého rozhlasu České Budějovice. Moc jsme si to všichni užili. 
Dokonce jsme se podívali do nahrávacího studia. A mohli jsme si 
vyzkoušet nahrát každý něco o našem Arpiďáku. A také jsme byli v 
hudební místnosti, kde například vystupoval Michal Tučný nebo 
známá kapela Nezmaři a mnoho dalších. Poté jsme se přesunuli do 
chodbičky, odkud jsme viděli živé vysílání Českého rozhlasu České 
Budějovice. Konkrétně písničky pro radost, což znamená dechovou 
hudbu. Tímto děkujeme všem zaměstnancům rozhlasu a těšíme se 
případně na další spolupráci. 

 

… a dovětek šéfredaktora  
Na stránce http://arpidak.mypage.cz najdete zvukovou nahrávku, 
kterou členové redakce Arpiďáku pořídili ve studiu při červnové 
návštěvě Českého rozhlasu České Budějovice. Poslechněte si ji, 
dozvíte se o našich redaktorech více. A kdyby chtěl někdo poslouchat 
také Český rozhlas České Budějovice, ať si naladí 106,4 FM.   

http://arpidak.mypage.cz/
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Radiofest a Jelenové 
Dne 3.9.2016 jsem byla s mamkou na 
Radiofestu na Výstavišti v Českých 
Budějovicích. Bylo tam opravdu 
mnoho lidí a hodně stánků 
s občerstvením. Vystoupily tam 
kapely: Jelen, Kryštof, Slza, Miro 
Žbirka, Xindl X, Mirai. Tentokrát nám 
dopřálo hezké počasí. Moc se mi tam 
líbilo, zazpívali jsme si a zatančili, a 
když nás bolely nožky, tak jsme seděli 
na zemi jako na správném „fesťáku“. 
Příští rok se půjdu podívat určitě 
znova. Už teď se těším na kapely, 
které tam budou hrát. A 
mimochodem, náš pan šéfredaktor 
Šesták a zpěvák skupiny Jelen jsou si 
podobní jako bráchové.  
                      (Markéta Mondeková)  
 

 

Naše křížovka 
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Kresba: Stella Salvová 

 
 

S mikrofonem a šekem na ledě 
Ve středu 21.9.2016 proběhlo předání šeku od ČEZ Motoru České 
Budějovice pro klienty centra ARPIDA. Výtěžek byl z loňských 
kalendářů, kde byly fotografie hráčů hokejového klubu a rozpis 
zápasů na rok 2016. Částka činila 30 tisíc korun. Předání proběhlo 
přímo na ledě hokejové arény při zápase s Frýdkem Místkem. Na ledě 
jsem byl já (Radek Benýšek), Katka Nováková, Dana Kopecká, Honza 
Hlaváč a Matouš Grill. Za vedení klubu tam byl Tomáš Kučera, Roman 
Turek a Stanislav Bednařík. Tímto děkujeme vedení klubu za podporu 
centra ARPIDA. A těšíme se na další shledání. Takhle nějak podobně 
jsem to řekl všem návštěvníkům do mikrofonu přímo na ledě.  
                                                                                    (Radek Benýšek) 
 

 

Říjnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Martin Jenšovský  

 

Pepíček se ptá maminky, jestli ví, kolik kečupu je v jedné láhvi? 
"Nevím, Pepíčku." "Ale já vím! Od gauče až ke dveřím. 

 
Chuck Norris dokáže zabít jednu ránu dvěma mouchami. 

 
Víte, kdo je to Moravák? Slovák, který nedošel do Prahy. 

 

Legenda ke křížovce:  
1- roční období; 2- usušená tráva; 3- co obouváme na nohu?; 4- 
statný strom; 5- citoslovce kopnutí; 6- opak dobra; 7- jméno krysáka 
ze smetiště u Vizovic; 8- domácí zvíře s rohy; 9- citoslovce hodin a 
ubíhání času; 10- latinsky člověk.    
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