
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ARPIĎÁK uspěl v soutěži časopisů 
 

V pátek 28. dubna 2017 vyrazila část naší redakce do budovy 
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kde se 
uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže Školní časopis roku 2017.  
 
 

 
 
 

Do této soutěže jsme se s ARPIĎÁKEM totiž letos přihlásili. Když 
jsme tam dorazili, místnost se již zaplňovala skupinami škol z 
celého Jihočeského kraje. Ještě nikdy jsem nebyla na takovém 
vyhlášení, proto mě zaujala místnost, ve které se to všechno 
odehrávalo. Všichni jsme seděli u půlkruhových stolů. Každý měl 
před sebou malý mikrofónek, do kterého lidi mohli klást své 
dotazy. Uprostřed místnosti stál pán, který k nám promlouval a na 
konci celého dopoledne vyhlásil výsledky. Musím říct a myslím, že 
se mnou budou souhlasit i kolegové z redakce, pán byl docela 
kritický. Nejen k nám, ale úplně ke všem, byť se jednalo třeba o 
fotky či titulky a hlavičky školních novin. Tohle mě mrzelo, protože 
si myslím, že každý z nás dělá to, co umí. Ale konec dobrý, všechno 
dobré.  Vyhráli jsme dvě druhá místa v kategoriích Oddílové a 
klubové časopisy a Webové časopisy a noviny, dostali jsme 
diplomy a postoupili jsme do celostátního kola, které se uskuteční 
na podzim v Pardubicích! Doufám, že máte radost stejně jako my. 
Je to i zásluha čtenářů ARPIĎÁKU, protože kdybyste náš časopis 
nečetli, už dávno bychom vám nic nepsali.     
                                                                                  (Petra Velíšková)  

 

 

 
 
 
 

 
Fejeton Jana Šestáka 

 

 

Nikdy by mě nebylo bývalo napadlo, 
že tentokrát bude fejeton můj. A taky 
být nemusel, kdybych ovšem ještě 
pár dnů, či týdnů vydržel čekat na 
slíbené články od kolegů z redakce. 
Začalo to Martinem. Napíšu o nějaké 
pěkné kulturní akci v Českých 
Budějovicích, říkal. Ale říkal to už 
v dubnu. Když jsem ho potkal 
v polovině května, slíbil fejeton o 
letošním Pražském jaru. Ovšem roční 
doba se přehupuje do léta a 
symfonici nedorazili. Spoléhám tedy 
na našeho dopisovatele Mirka 
Šlechtu, který v dubnovém čísle 
otevřel svou sérii na pokračování. Ty, 
Honzo, píše ale Mirek, já teď dělám 
závěrečné zkoušky a vážně nestíhám, 
nezlob se. No potěš! Ještě, že máme 
v redakci spolehlivého Martina číslo 
dvě. Článek o tom, jak dopadl na 
mezinárodní soutěži na Slovensku, 
nebo reportáž z návštěvy cvičného 
okruhu kamiónů v Mostě. Jó, to 
budou zaručeně „otvíráky“ na titulní 
stránku. Mám to, mám to v počítači, 
už ti to jen pošlu, ujišťuje Martin a 
den uzávěrky a tisku mezitím mizí 
v prachu poloviny června. Jsi 
zločinec! Takhle na něho volám na 
chodbě ARPIDY a dostávám přímo 
skautský slib, že v neděli mi článek 
dorazí do emailu. Zjišťuji ale, že 
myslel neděli až druhou v pořadí. 
Email nakonec přišel, všechna čest. 
Ale v něm nebyl článek, ale vtipy! 
Martine, to je tedy humor. Kolegové, 
mí šikovní žurnalisti, mě tentokrát 
vypekli. Ale vy díky tomu čtete můj 
první fejeton o tom, jak to má 
šéfredaktor Arpiďáku těžké.  Přeji 
vám všem krásné prázdniny a těším 
se na viděnou v září.  

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 9      červen/2017 



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Jezdím po světě i ve žlutém autobuse 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Katkou Novákovou ● 
 

 

Kristina Mertová mi po velmi zajímavém rozhovoru z minulého 
vydání Arpiďáku doporučila vyzpovídat její kolegyni Katku 
Novákovou. Pokládal jsem to za opravdu dobrý nápad. Katka je 
v ARPIDĚ už skoro pět let na pozici asistent pedagoga, poslední tři 
roky v praktické škole. Je to taková stále usměvavá bytost. Má 
hodně zájmů a všechno dělá s radostí. Cestuje hodně po světě a 
taky se vzdělává. Tak jsem jí poslal svoje otázky. Věřím, že 
odpovědi budou zajímavé pro všechny. 
 
Katko, jak jsi se vlastně v ARPIDĚ objevila?  
Do ARPIDY jsem se dostala během svého studia na vysoké škole. 
Plnila jsem si se zde praxi a v roce 2009 jsem jela poprvé na pobyt 
na Rožmberk, tenkrát se ještě jezdilo na zimní pobyt. Jako 
asistentka pedagoga v ARPIDĚ pracuji od roku 2012.  
 
Máš nějaký velký zážitek v ARPIDĚ a případně jaký?  
Každý den je jeden velký zážitek. Myslím, že za těch skoro 5 let, co 
zde pracuji, a skoro 9 let, co s ARPIDOU spolupracuji, je těch 
zážitků spousta. Zažila jsem zde plno pobytů na Rožmberku, letní 
tábor, létání s panem Kubovcem, zápasy v iBoccii, fandění Motoru, 
Dýňobraní, stáž v Jedličkově ústavu (slavný výlet na Říp) a plno 
dalších úžasných akcí.  
 
Jak dlouho spolupracuješ s paní učitelkou Anetou Kudrličkovou? 
S paní učitelkou Anetou jsme spolu ve třídě už tři roky. Znaly jsme 
se ale už předtím, než nastoupila k nám do ARPIDY.  

Jaké třídy jsi měla před praktickou 
školou? 
Začínala jsem ve třídě přípravného 
stupně základní školy speciální, kde 
jsem byla dva roky s báječnou paní 
učitelkou Martinou Kolářovou. 
 
Co děláš v současné době za 
studium a jak je těžké skloubit 
školu a práci? 
V současné době studuji v Praze na 
Univerzitě Karlově obor Učitelství 
pedagogiky a speciální pedagogiky. 
Je to náročné, hlavně i dojíždění do 
Prahy, ale mám díky tomu 
nakoukáno plno filmů ve 
„Studentovi“ (to je žlutý autobus – 
pozn. red.). Při poslední cestě jsem 
objevila dokument „Zlom vaz!“, 
který vypráví o dobrodružné cestě 
Jiřího Čelouda Marokem. Se 
Student Agency jezdím nejčastěji, 
cestou si dám kávičku, dostanu 
časopis a pak si pustím film nebo 
spím.  
 
Co tě nejvíc baví v ARPIDĚ a co 
naopak nebaví? 
Nejde říct, že mě něco baví a něco 
nebaví. Mám svou práci ráda, i když 
je občas fyzicky i psychicky 
náročná.  
 
Každý rok o prázdninách jezdíte na 
dovolenou ve třech nebo ve více 
lidech. Kde jste všude byli a kam se 
chystáte letos? 
Jak to víš, Ráďo?  Pro letošek už 
máme zahraniční dovolenou 
splněnou, o jarních prázdninách 
jsme byly s holkama na Tenerife, 
doporučuji! Jinak jsme byly 
v portugalském Portu, španělské 
Malaze, na Mallorce a na 
Kanárských ostrovech – Lanzarote. 
V létě už se chystám na klidnější 
dovolenou u nás v Čechách. 

 
Děkujeme za rozhovor. 



 

Rubrika: Píše nám Patrik Sysel 
 

Máme velkou radost, že na nás Arpiďáky nezapomněl náš bývalý 
kolega a spolužák Patrik Sysel. Přinášíme vám jeho dopis z Prahy. 
Prý nebude poslední, proto tímto zahajujeme novou rubriku.  
 
 

Milý Arpiďáku, promiň, že Ti píšu až teď, ale měl jsem toho celkem 
dost k zařizování, tak se to povedlo až do Tvého 
předprázdninového čísla. Nechci říct, že bys byl zapomnětlivý, ale 
rád Ti připomenu, že naše poslední setkání proběhlo v březnu 
loňského roku, kdy jsem Tě informoval o tom, jak bylo v Jedli a co 
chystám. V té době moje cesta vedla na Mezinárodní konzervatoř 
v Praze. Od té doby uplynul celý školní rok a já už  nyní dokážu říct, 
jestli tato cesta byla správná. Ano, umění je opravdu to, čemu se 
chci v životě věnovat, Teď Ti ale napíšu, co jsem zařizoval. 
Začátkem měsíce března jsem seděl v naší školní jídelně a čekal, až 
mi začne další hodina. Pak jsem ale slyšel - neboj, já neposlouchám 
cizí rozhovory, ale tohle nešlo přeslechnout. Bavili se totiž moji tři 
pedagogové o tom, koho pošlou na tzv. výměnný pobyt. To je 
pobyt, kdy se na určitý časový úsek vymění studenti partnerských 
škol stejného oboru. Protože se neshodli na konkrétních lidech, 
přišli oficiálně za námi studenty s tím, že si máme vyplnit 
předběžnou přihlášku a oni že z toho seznamu přihlášených 
vyberou pět, kteří se budou moci zúčastnit. Představ si, přihlásil 
jsem se z celého oddělení jen já a můj kamarád Kryštof. Ostatní 
chtěli zůstat v jistotě a nic neměnit. Kryštof nakonec své 
rozhodnutí změnil, a tak jsem zbyl sám, o to víc jsem byl nervózní, 
protože reprezentovat naši školu v Brně úplně sám není 
jednoduché. Škola mi zajistila ubytování a pomohla mi seznámit se 
se změnami, které mě čekají. Já se zase moc rozepsal. Tak se měj 
hezky, všechny Arpiďáky pozdravuj a popřej jim krásné teplé a 
zážitky nabité prázdniny. Tvůj  kamarád Patrik Sysel. 

 

Úspěch Pohodářů v Soběslavi 
Jednoho dne kolem osmé hodiny ranní jsme vyrazili z 
českobudějovického vlakového nádraží směr Soběslav. Tam se konal 
1. ročník turnaje v iBoccie O pohár starosty města Soběslav. Turnaje 
se zúčastnilo 12 týmů, včetně nás Pohodářů z STD v ARPIDĚ. Nejprve 
jsme sehráli tři zápasy v základní části, kde se tým Pohodářů umístil 
na druhém místě. Poté jsme postoupili do čtvrtfinále a dostali jsme se 
nakonec až do finále, kde jsme se potkali s domácím týmem z 
Rolničky Soběslav. Na tu jsme ve finále nestačili a podlehli jsme 6:1. 
Tím jsme obsadili celkově 2. místo v turnaji. Vzhledem k tomu, že 
jsme na turnaj jeli pouze ve třech hráčích, a to Lucie Hovorková, 
Radek Benýšek a Jakub Smejkal, byl to velký a nečekaný úspěch. 
Nedávali jsme si velké naděje, proto byl výsledek na konci velmi 
překvapující. A tak se budeme příště víc snažit, abychom příště získali 
pohár. Tímto děkujeme organizátorům turnaje a těšíme se na další 
ročníky. Za tým Pohodářů Radek Benýšek, trenér mužstva. A také 
děkujeme za skvělou diváckou kulisu.                    (Radek Benýšek) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Knihovna v ARPIDĚ 
Již delší dobu spolupracuji v Arpidě 
s Petrou Velíškovou a asistentkou 
Ivetou Svitákovou (dříve Petrou 
Coufalovou) na novém uspořádání 
knihovny v ARPIDĚ. Náš tým vede 
knihovnu už dva roky. V současné 
době je naším hlavním úkolem 
zpracovat seznam odborné i zábavné 
literatury, rozdělení knih podle žánrů 
a evidence do počítačového 
programu. Knihy máme rozdělené do 
dvou částí – knihovna pro radost a 
knihovna odborná. Návštěvníci 
knihovny pro radost si mohou půjčit 
knihu a po přečtení ji vrátit do 
sběrného boxu, který se nachází před 
vstupem do místnosti knihovny. 
Z odborné části knihovny si mohou 
čtenáři půjčit knihu na dobu jednoho 
měsíce a výpůjčku potvrdit zápisem 
do výpůjční knihy. V případě potřeby 
lze dobu prodloužit. Do budoucna 
plánujeme i zavedení pravidelné 
výpůjční doby, která je nyní omezena 
na čtvrtek dopoledne. V knihovně nás 
čeká ještě mnoho práce, která nás ale 
baví. Doufáme, že naši práci čtenáři 
ocení a knihovna bude sloužit nejen 
čtenářům v Arpidě, ale i ostatní 
veřejnosti.                  (Martin Kotil) 
 

 
Kresba: Jakub Smejkal 



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Vzpomínání na dávná léta v ARPIDĚ 
Jo, jo, tenkrát bylo všechno úplně jinak. Do ARPIDY jsem nastoupila v 
šesti letech do mateřské školky, která sídlila vedle šaten, konkrétně 
blízko počítačové místnosti. Tenkrát nás tam bylo hrozně málo, že už 
si ani nepamatuji kolik. Vzpomínám si na mou první paní učitelku, 
kterou byla Jitka Činátlová, a paní ředitelka byla Eva Petrželová. Nikdy 
nezapomenu na první vystoupení ve školce s písní „Pam, pam, 
pampelišky v žlutém klobouku“. Na hlavách jsme měli čepice 
vyrobené ze čtvrtky, podobné těm, co nosí Číňani na rýžových polích. 
To bylo mé první představení. Najednou se naše třída začala pomalu 
stěhovat do vedlejší místnosti. Z naší bývalé školky se pomalu stávala 
třída přípravného ročníku. Přípravný ročník je rok, než se jde do první 
třídy. V přípravce jsem měla paní učitelku Hanku Opravilovou a 
asistenta mi tehdy dělal Martin Pilný. Jo, to jsem byla ještě malá 
holka. Vzpomínám, jak mě tenkrát asistent Martin nesl, abych se 
podívala na nástěnku. To byly pro mne první okamžiky v ARPIDĚ. Taky 
bych ráda zavzpomínala na družinářku Magdu Třískovou, která mě 
mívala také hodně na starosti. Spolu jsme jeli na první tábor nazvaný 
Indiánský. První ARPIĎÁCKÉ tábory bývaly na Hradcích a bylo to 
super. Jezdívali jsme vlakem celá banda, pak jsme šli třeba kousek 
pěšky. Pro mne to byly nezapomenutelné zážitky. Když si třeba 
vybavím výpravu na Kleť! Hanka Doskočilová hrála indiánskou 
babičku a nesla mě chvilku nahoru na zádech. Hanka a Arnošt 
Doskočilovi byli také mezi prvními lidmi v ARPIDĚ. Organizovali právě 
tábory nebo i v zimě hory. Popravdě, už si asi nevzpomenu, jaká místa 
jsme navštívili. Nezapomenu i na táboráky a jak jsme si pekli takzvané 
ČERVY. Já vím, zní to trochu děsivě, ale tenkrát to byla výborná 
pochoutka z vody a mouky, špetky soli, z toho se skládalo těsto. Z 
těsta se vyválely tenké válečky, které se namotávaly na pícháky a 
opékaly se nad ohněm. Pochoutka se dala jíst naslano s kečupem, ale 

i nasladko s marmeládou. Ty pobyty 
probíhaly tak, že jsme vždycky měli 
různá témata. To byl můj úplně první 
letní tábor, na který si dodneška 
pamatuji. Když tak teď nad tím 
přemýšlím, říkám si, co asi tak všichni 
dělají, ta stará ARPIĎÁCKÁ parta? 
Bylo by super se po těch letech vidět 
a popovídat si. Zavzpomínat na staré 
dobré časy. Ráda bych viděla Libora 
Čajana, který pracoval v   ARPIDĚ jako 
plavčík a taktéž jezdíval s námi na 
pobyty. Teď už na dětské tábory 
pochopitelně nejezdím, tak můžu 
těžko porovnávat, co bylo před tím 
jinak a jak to chodí dnes. To byly 
staré dobré časy, na které ráda 
vzpomínám. Tenkrát se na ARPIDĚ 
všichni mezi sebou znali, bylo to na 
pohodu. Teď už je to všechno jinak. 
Arpida je plná nových zaměstnanců, 
je tam více dětí. Pořád tam vznikají 
nové možnosti, aby tam mohli lidi 
zůstávat. Například je tam stacionář 
pro dospělé, sociálně terapeutické 
dílny a úplně nově jsou cvičná 
pracoviště.            (Petra Velíšková) 
 

Jak dopadl Motor? 
Motor České Budějovice se 
probojoval až do baráže o postup do 
extraligy ledního hokeje. Postup 
Motoru nakonec unikl. Přesto se nám 
sezóna povedla. Kluci podávali skvělé 
výkony a přejme si, aby to v příští 
sezóně konečně vyšlo. 
Hokejistům Motoru nyní začala letní 
příprava na další sezonu. Přípravné 
zápasy začínají 8. srpna 2017, kdy se 
Motor utká s Plzní, s Kladnem a 
s Pardubicemi a Znojmem. Pravidelně 
se mezi sezónami uskutečňují 
výměny hráčů a posily hokejových 
týmů. To nastane samozřejmě i 
v Motoru. Jsme velmi zvědaví, jak se 
pokračujícímu trenérovi Antonínu 
Stavjaňovi podaří sladit nová složení 
útoků a obranných dvojic, aby Motor 
navázal na velmi povedená utkání 
z končící sezóny. 
                               (Radek Benýšek) 



 

Dospěláci se vydali do Pluhova Žďáru 
 

Nejdříve jely sociálně terapeutické dílny … 
V pondělí 22.5.2017 jsme my ze sociálně terapeutických dílen 
vyrazili na týdenní pobyt do Pluhova Žďáru u Jindřichova Hradce. 
Moc jsme si to užili a prožili jsme spousta zážitků. Například jsme 
navštívili místní zemědělské družstvo. Také byla možnost se  projet 
na bryčce tažené koněm, nebo uskutečnit výlet na Červenou 
Lhotu. Byli jsme i v muzeu letectví a v provaznickém muzeu v 
Deštné. Ve středu jsme měli odpočinkový den a navštívily nás děti 
z místní mateřské školky. Připravili jsme pro ně zábavné 
dopoledne. Například jsme jim ukázali, jak se hraje iBoccia. Děti si 
mohly i zakopat do míče, pohoupat se na houpačkách a jiné věci. 
Večer pro nás byla připravená prohlídka místního zámku a taky 
jsme si mohli upéct buřty a udělat si diskotéku. Pro mě to byla také 
nová zkušenost. Vyzkoušel jsem si spoustu nových věcí sám. 
Například jsem za týden najel skoro 10 kilometrů na vozíku s 
minimem pomoci. Dlouhá léta jsem se školou jezdil na Rožmberk. 
A proto je dobře, že jsem dostal možnost podívat se na jiné místo 
a prožít jiné zážitky. Tímto děkujeme majiteli penzionu panu 
Benešovi. A těšíme se na další spolupráci.           (Radek Benýšek) 
   

… o týden později tam vyrazil i denní stacionář z Domečku 
Letos jsme s Denním stacionářem zamířili do Pluhova Žďáru, kde 
jsme strávili báječný týden. V pondělí jsme vyrazili vlakem do 
Kardašovy Řečice na nádraží.  Když jsme vlakem přijeli do Řečice, 
přesedli jsme si my vozíčkáři na elektrické vozíky, rozdali nám 
svítící zelené vesty, abychom byli na silnici vidět. Vyrazili jsme s 
měr Pluhův Žďár. Cesta byla příjemná, jeli jsme krásnými alejemi 
stromů. Dvě vesnice před cílem jsme zastavili, abychom se 
občerstvili před cílem. Když jsme dorazili, nestačila jsem žasnout. 
Bydleli jsme v nádherném obrovském areálu, který jednou půlkou 
tvořily malé bytečky, ve kterých jsme po celý pobyt bydleli. Druhá 
polovina byla hospůdka, ve které jsme se velmi dobře stravovali. 
Po obědě nás pan správce provedl malým nádvořím zámečku, kde 
se konají například svatby, či různé akce pro děti. V úterý jsme se 
byli podívat na Červené Lhotě, což bylo asi tak čtyři kilometry 
pěšky. Na Červené Lhotě jsme si všechno prošli, udělali jsme si v 
parčíku společnou fotku. Středa byla taková volnější, žádnou túru 
jsme v ten den nepodnikali. Ráno jsme šli na exkurzi do 
nedalekého kravína. Odpoledne k nám zavítala na návštěvu Peťa 
Coufalová, která nám zařizovala ten úžasný pobyt. Petra ovšem 
nepřijela klasickým autem, nýbrž „hadraplánem“ (prchající stan). 
Tak jsme se v něm postupně všichni svezli a troufám si za všechny 
říci, že to byl největší zážitek z celého týdne. Předposlední den 
jsme měli opět túru. Tentokrát do Deštné, kde jsme se při příjezdu 
v parném horku občerstvili výbornou točenou zmrzlinou. Pak jsme 
se vydali navštívit vojenské a provazové muzeum. Osobně mi přišlo 
zajímavější to provazové.  Zpět do Pluhova Žďáru jsme se všichni 
naskládali do červené dodávky, kde bylo docela temno. Ale když 

jsme přijeli a vyložili nás, bylo zase 
najednou světlo. Bylo to, jako když 
vás někdo praští klackem do 
obličeje. Celý pobyt byl skvělý, 
počasí nám také přálo. Doporučuji 
vám udělat si tam rodinný výlet. 
                             (Petra Velíšková)  
 
 

Proběhlo ZUŠ OPEN 
V úterý 30. května 2017 se na 
českobudějovickém náměstí konala 
akce ZUŠ OPEN. Jednalo se o 
celostátní happening základních 
uměleckých škol, který se konal pod 
záštitou mezzosopranistky 
Magdalény Kožené. Byl to 1. ročník 
tohoto projektu. Z 
českobudějovických ZUŠ se zapojili: 
ZUŠ Bezdrevská, ZUŠ Piaristické 
nám., ZUŠ B. Jeremiáše, Druhá 
soukromá ZUŠ a ZUŠ Vojtěch, ve 
které zpívám a hraji. Již v pondělí se 
na českobudějovickém náměstí za 
tímto účelem stavělo obrovské 
podium a chystala se profesionální 
zvuková technika. Celodenní 
program byl rozdělen do dvou částí. 
Dopolední program, určený pro 
základní školy, začínal v 10 hodin. 
Naše ZUŠ Vojtěch vystupovala v 
dopoledním programu až v jeho 
závěru. Zpívali jsme písně: Hodné 
Štěně od J. Wericha, Tráva od Pavla 
Helana a Sedm barev máš (to je 
úryvek z našeho muzikálu Archa 
nové naděje). Hlavní program 
happeningu jsme v 17 hodin zahájily 
my děti ze ZUŠ Vojtěch muzikálem 
Archa nové naděje. Hlavní program, 
potažmo celou akci, ukončili 
účastníci všech ZUŠ zpěvem písně 
GAUDEAMUS IGITUR. V jeden 
okamžik tak stálo na podiu více než 
200 účinkujících. Myslím, že se 1. 
ročník tohoto projektu velmi vydařil 
a doufám, že budu mít v příštím 
roce opět příležitost se zúčastnit. 
                          (Martin Jenšovský) 
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Naše křížovka 
Kam pojedou Arpiďáci v červnu 
k moři? Odpověď najdete v tajence. 
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Legenda ke křížovce:  
1- chladné roční období; 2- opak 
matky; 3- květen jinak; 4- sloni mají 
dlouhé, bílé …; 5- anglicky štíhlý; 6- 
štěkající zvíře. 
 
 
  

Sportovní rubrika Martina Jenšovského 
 

Milí čtenáři, vítám vás u 3. dílu mé sportovní rubriky, ve které se 

ohlédnu za sezonou nejlepšího fotbalového týmu v Jihočeském 

kraji SK Dynamo České Budějovice. Na podzim se Dynamu doma 

velmi dařilo. Žádný zápas neprohrálo, až na 3 zápasy venku, kde 

jsme však prohráli vždycky o jeden gól. To svědčilo o naší 

produktivitě na podzim. Náš brankář Zdeněk Křížek byl dokonce na 

podzim vyhlášen nejlepším gólmanem celé 2. ligy. Dynamo bylo na 

podzim na 4. místě a hodně se mluvilo o postupu do 1. ligy. Ale na 

jaře se všechno změnilo. Dynamo už doma nebylo tak suverénní 

jako na podzim. Během jara Dynamo seskočilo ze čtvrtého místa 

na šesté a už to vypadalo, že se do 1. ligy nedostane. Na jaře 

Dynamo doma nevyhrálo ani jeden zápas a venku jsme vyhráli 

jenom 2 zápasy. Ale dnes jsem byl na posledním zápase Dynama v 

sezoně a Dynamo vyhrálo poprvé na jaře doma nad Třincem 3:0. 

Dynamo tedy skončilo na 5. místě. Ale nemá se za co stydět. Třeba 

příští rok Dynamo postoupí do 1.ligy. Uvidíme.  

                                                                              (Martin Jenšovský)  
 

 

Červnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Jan Šesták  

 

Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? 
Když vám po zádech přejde mráz, dá se to vydržet. 
 
 

Syn arabského šejka se rozhodne studovat v Čechách. Po dvou 
letech píše domů: "Moc se mi tu líbí, pilně se učím, mám samé 
jedničky a jsou tu na mě moc hodní. Jenom, když zaparkuji před 
školou své pozlacené auto a dívám se, jak pan učitel vystupuje z 
tramvaje, je mi smutno." O týden později přijde synovi dopis a šek 
na dva miliony: "Nedělej nám ostudu, kup si tramvaj taky!" 
 
 

Na zastávce stojí autobus chystající se na odjezd. Běží za ním chlap 
a křičí: „Pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci!” Řidič chce 
odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlapík doběhne k 
zadním dveřím, naskočí, dveře se zavřou, on si oddychne a říká: 
„Kontrola jízdenek, prosím”. 
 
 

Naštvaný host v restauraci hlasitě volá na vrchního: "Pane vrchní, 
máte zacpané uši?"  
"Moment, zeptám se v kuchyni." 
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