
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Kresba: Naděje Průšová 
 

Předvánoční nákupy v Rakousku 
O státním svátku v listopadu ve čtvrtek jsme vyrazily s mamkou, 

babičkou a se sestrou do Rakouska na předvánoční nákupy. Jezdíme 

tam pravidelně, abychom si vybraly něco pod stromeček. Den před 

tím jsme si připravily všechny věci, abychom se zbytečně ráno 

nezdržovaly. Přijely jsme do Kaplice, kde si vždycky dáváme kávu. 

Mamka se ségrou šly pro kávu, my jsme s babi čekaly v autě. Když mi 

mamka šla pro brčko, které mám vždycky v batohu, otevřela kufr. 

Batoh tam nebyl, nechaly jsme ho doma! Přemýšlely jsme, co dál. 

Nešlo ani tak o batoh, jenže já jsem tam měla všechny doklady. 

Mamka vzala telefon a zavolala taťkovi, jestli by nám ho nepřivezl. 

Mezitím co jsme čekaly na batoh, popíjely jsme oblíbený nápoj. Já 

jsem samozřejmě neměla ani brčko. Ale použila jsem brčko z  pitíčka. 

Když taťka přijel, byly jsme rády. Nakonec jsme si přesedly do většího 

auta (což bylo příjemně pohodlné) a pokračovaly jsme v cestě.  Když 

jsme přijely do Freistadtu, obešly jsme náměstí. Kolem byly obchůdky 

s módou, tak jsme si je každý pěkně prošly. Když jsme procházely 

náměstím, zrovna vezli obrovský vánoční strom. Pravděpodobně ho 

vezli k přípravě na adventní neděli, kdy se na mnoha místech rozsvítí 

vánoční stromky. Když už jsme měly prošlé všechny obchody, 

popojely jsme kousek dál, kde byla také obchodní pasáž. V jednom 

obrovském obchodním domě jsme se potkaly s paní sekretářkou z 

Arpidy. Náš výlet jsme zakončily tím, že jsme si došly na večeři. Domů 

jsme přijely až za tmy a z celého dne nadšené.     (Petra Velíšková) 

 
 

 
 
 

 
Fejeton Martina Kotila 

 

Vážení čtenáři, máte rádi vánoční 
svátky? Jaké ty letošní asi budou? Ve 
stresu, honu za dárky? Těšíte se na ně? 
Nejvíce energie a sil nás stojí velký 
předvánoční úklid. Většina rodin však 
uklízí po celý rok. Čas, který ušetříme, se, 
myslím, dá využít mnohem příjemněji. 
Maminky se mnou teď asi souhlasit 
nebudou! Předvánoční atmosféru mám 
jinak velmi rád. Vyzdobené ulice a 
náměstí, vánoční obchody plné lidí, kteří 
shánějí dárky. Všude jsou slyšet koledy. 
A jak se připravujeme doma? Každá 
rodina má spojeny s Vánocemi své zvyky, 
tradice a rituály. Světýlka v oknech, na 
zahradách a u dveří domů. Prvním 
poslem vánočních svátků je adventní 
věnec. Pořizujeme si jej čtyři neděle před 
Hodem Božím. K tradiční předvánoční 
výzdobě bytu patří barborky, třešňové 
větvičky, které dáváme do vody 4. 
prosince v den svátku sv. Barbory. Pro 
malé děti je zábavou adventní kalendář 
pro 24 předvánočních dnů. V tajemných 
schránkách děti každý den objevují 
nejraději čokoládovou pochoutku, ale i 
jiné dárečky. Symbolem života už 
v dobách starých pohanů bylo jmelí. V 
Rakousku mělo jmelí pověšené nad 
vánočním stolem zajistit lidem bohatou 
úrodu, v Irsku zase chránilo před 
čarodějnicemi a jejich kouzly. U nás 
podle tradice ochraňuje rodinu před 
neštěstím a zůstává v bytě po celý rok. 
Pečení vánočního cukroví je tradice již z 
16. století. Snad v každé rodině pečeme 
vánočku. Copy na vánočce představují 
provaz, kterým si naši předkové chtěli 
přitáhnout k sobě sluníčko. Vánoční 
cukroví chutná všem. Já mám osobně 
nejraději vosí hnízda. Vánoční cukroví se 
prý podle tradice nepeklo jen kvůli 
mlsnému jazýčku, ale mělo také chránit 
rodinu. Předvánočních tradic a zvyků je 
mnoho. Užijme si měsíc prosinec, 
vychutnejme si předvánoční atmosféru 
podle chuti a těšme se na Vánoce. Tak si 
to užijte!                              (Martin Kotil) 
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Kresba: Naděje Průšová 

 

Na recepci v ARPIDĚ je prostě frmol 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Alenou Marýzkovou ● 
 

Když vstoupíte do ARPIDY, obvykle se nejprve potkáte s paní 
recepční. Takže jaký na vás udělá první dojem a jak se k vám chová, 
tak budete mít asi ARPIDU zapsanou. Je to tedy práce velice důležitá. 
Já se docela dobře znám s paní recepční Alenou Marýzkovou. Občas 
spolu pracujeme a dokonce si tykáme. Poprosil jsem ji o odpovědi na 
pár otázek do našeho Arpiďáka, abyste se i vy ostatní o práci recepční 
a o Aleně Marýzkové dozvěděli víc.  
 

Jak dlouho tady pracuješ v Arpidě? 
Do Centra Arpida  jsem nastoupila v září v roce 2015, takže tady jsem 
už 1 rok a 3 měsíce. 
 

Co taková recepční v Arpidě dělá? 
Ráno přijdu do práce a jdu odemknout třídy a pracovny 
fyzioterapeutů. Potom když je tato práce udělaná a přijedou svozy, 
volám do družiny ohledně předání dětí vychovatelkám a učitelům. 
Zvedám telefony, vyřizuji vzkazy a přebírám poštu. A ještě spoustu 
dalších věcí. Třeba zařizuji předání prádla na vyprání, půjčuji klíče, 
zapisuji docházku. Dávám na nástěnku letáčky o různých akcích. 
Často zacvičuji do práce recepční také studenty z praktické školy nebo 
třeba tebe, Radku, jako uživatele sociálně terapeutické dílny. Musím 
udržovat čistotu u vchodu, takže tu i vyluxuji. A určitě mám schované 
pro každého pracovníka, uživatele, žáka nebo rodiče vlídné slovo, 
pozdrav a přání pěkného dne.  
 

Co Tě přivedlo k této práci? 
Vždy jsem chtěla pomáhat dětem a nemocným. Když se objevila tato 
možnost, i když jen jako recepční, a vyhrála jsem konkurz, byla jsem 
moc ráda. Ale to víš, na recepci v Arpidě je frmol.  
 

Děkujeme za rozhovor.  

Pro dobrotu na žebrotu 
 

Zimní příběh Miroslava Šlechty z Rynárce 
u Pelhřimova z jeho knihy Krádež výletu. 
 

Tento příběh se odehrál na včerejším 
bruslení. Než jsme vstoupili na led,  
tak mi paní učitelka připomněla, že  
kdybych viděl dámu padat  -  myslím 
ženu, ne hru - tak jí mám pomoci.  A 
taky že se to stalo. Jezdím po ledě a 
pak kouknu a vidím spadlou dámu. 
Tak se jedu podívat blíže a dámě 
pomohu se zvednout. A sotva dáma 
vstala, tak mě neurvale odstrčila! Tak 
jsem se otočil a jel pryč. A paní 
učitelka řekla přísloví: pro dobrotu na 
žebrotu. Ponaučení je: ne každá 
dáma ocení pomoc!  
 

Rozsvěcení v Dubném  
Tak jako každý rok na začátku 
adventu se i letos u nás v Dubném již 
po desáté rozzářil Vánoční strom. 
Všechno se to odehrálo v neděli 
27.11.2016 v podvečer na návsi, kde 
se sešlo několik našich občanů. Celé 
to zahájila naše paní starostka, která 
nám řekla něco o té předvánoční 
době. Potom k nám krátce promluvil 
místní pan farář, také on řekl pár 
vřelých slov. Když oba domluvili, 
zhaslo se na návsi veškeré osvětlení. 
Místní děti měly rolničky. Když 
hromadně zacinkaly, rozzářil se 
stromeček. Atmosféra byla vskutku 
klidná, pohodová, no prostě vánoční. 
Hrála nám k tomu, dalo by se říci, 
domácí kapela Brusný kotouče, 
samozřejmě nechyběly vánoční 
písně. Rozdávalo se občerstvení, 
punč. Ve srovnání s atmosférou v 
Českých Budějovicích, kde probíhalo 
rozsvícení v sobotu, to bylo u nás 
komornější. V Budějovicích byla hlava 
na hlavě, lidé se tlačili, aby viděli na 
Vánoční strom. Chci tím říci, že jiná 
atmosféra je na vesnici, než ve 
velkoměstě. Mně osobně se líbí ta 
klidnější. Na závěr bych všem chtěla 
popřát krásné Vánoce a šťastný Nový 
rok.                       (Petra Velíšková) 



 

Jak to mají jinde? 
Japonské Vánoce 

 

(M. Kotil) V asijských zemích nemají 
vánoční svátky jako v Evropě či v 
Americe. V Asii se totiž konají oslavy 
Nového roku a i pro Japonsko je tedy 
mnohem důležitější Nový rok. Oslavy 
japonského Nového roku začínají až 
novoroční půlnocí a silvestrovský 
večer je věnován posledním 
přípravám. Symbolickým zahájením 
těchto oslav je 108 úderů zvonů ve 
všech budhistických klášterech po 
celém Japonsku, které vysílá i 
televize. Číslo 108 je posvátné číslo a 
v budhismu představuje odmítnutí 
108 špatných myšlenek, neřestí a 
hříchů. V období oslav Nového roku si 
lidé vyzdobí vchody domů tzv. 
kodomacu, které přináší sílu a zdraví 
pro příští rok. Kodomacu se vyrábí 
z větví borovice, japonské švestky 
ume a z bambusových stvolů. Ke 
kodomacu patří i pás šimenava. 
Součástí oslav jsou i speciální tradiční 
jídla. Například černé fazole mame 
zaručují zdraví, kaštany kačiguri 
úspěch. Před nemocemi chrání 
zvláštní druh kořeněného vína Toso. 
Po večeři si dají lidé dárky, jsou to 
především peníze v obálce. Krátce po 
novoroční půlnoci se budhisté sejdou 
k budhistickém chrámu. Jedná se o 
setkání lidí, kteří si vzájemně přejí vše 
nejlepší v dalším roce. Hlavní oslavy 
Nového roku trvají tři dny. S těmito 
oslavami je spojeno také hraní 
různých společenských i karetních 
her, dívky hrají hanecuki – speciální 
japonský badminton se zdobenými 
pálkami. Japonci velmi rádi posílají 
novoroční blahopřání. Každý rok si 
jich pošlou několik milionů a posílají 
je třeba i sousedům.  
 

Tak po Japonsku: 
Veselé Vánoce 

Meri kurisumasu  

メリークリスマス 

Benefiční koncert s Pavlem Helanem 
aneb zpěvem pro dobrou věc 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

V pondělí 10.10.2016 se v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech 
v Českých Budějovicích konal již čtvrtý benefiční koncert. Výtěžek 
z tohoto koncertu bude využit na nákup miniautobusu pro 
Salesiánské středisko mládeže. Tento rok jsme měli možnost my děti 
ze Základní umělecké školy Vojtěch zazpívat si se skvělým 
písničkářem Pavlem Helanem. Pavel Helan je finalista soutěže 
Československo má talent z roku 2013. Během benefičního koncertu 
dokázal svým jemným humorem, vtipnými a melodickými písněmi 
zaujmout široké publikum, od nejmenších dětí až po starší dospělé. 
Náš dětský pěvecký sbor při ZUŠ Vojtěch už se nemohl dočkat závěru 
koncertu, kdy jsme společně s ním jako jeho hosté zpívali písně 
Svatba, Tráva, I Bůh, Zahrádka a Babička. Doporučuji vám najít si 
některou z těchto písní na youtube a určitě se vám bude líbit.  
                                                                               (Martin Jenšovský) 

 

Znáte vánoční pranostiky? 
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. Na Adama a Evu 
můžeš čekat oblevu. Jasno na den Štědrý – úroda tvrdého zboží a 
hrachu. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. Jasná 
noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. Když na Boží hod prší, sucho 
úrodu naruší. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi 
úrodný, jenom vína bude prostředně. V pátek Božího narození, tuhá 
zima bez prodlení. V neděli Božího narození, teplá zima bez prodlení. 
Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito. 
Déšť v neděli Božího narození, teplá zima bez prodlení. Když na 
Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. Jestli Štěpán 
valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká. Svítí-li na 
koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. Svítí-li na den 
svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. (vyhledal Radek Benýšek)  
 



 

Úžasný den s vojáky v Bechyni 
Dne 29. listopadu 2016 jsme navštívili základnu 151. ženijního 
praporu v Bechyni. Jelikož jsme si chtěli na vlastní kůži vyzkoušet 
mnohdy drsný život členů Armády České republiky, tak nás 
neodradilo ani mrazivé počasí. Po příjezdu jsme se rozdělili na menší 
skupinky a vyrazili jsme na připravená stanoviště. Nejdříve jsme se 
dozvěděli o různých druzích nášlapných min a zkusili jsme si je 
zakopat do terénu tak, aby nebyly vidět. Zajímavé pak bylo i jejich 
hledání pomocí detektoru kovů. Na druhém stanovišti jsme si 
vyzkoušeli hledat dalekohledem v našem okolí předměty, které tam 
nepatří. Některé byly velmi dobře schované, a tak bylo dost obtížné 
je ve vysoké trávě najít. Velmi poutavé bylo vyprávění vojáků o tom, 
jaké potřebujeme vybavení, díky němuž bychom mohli v divočině bez 
větších problémů přežít. Mnohým z nás se také podařilo rozdělat 
oheň pomocí křesadla a natrhané březové kůry. Jedním z největších 
dobrodružství byla prohlídka zbraní, házení dýmovnic na terč a 
projížďka po areálu ve vojenské Tatře. Tento den byl zkrátka pro nás 
velkým zážitkem a za to náleží všem vojákům velký dík!  

 
 

Kresba: Matěj Joch 
 

A jak hodnotí úžasný den s vojáky v Bechyni další účastníci? Pro Pavla 
Mikušku byla největším zážitkem rozhodně projížďka ve vojenské 
Tatře. „Líbilo se mi, jak auto poskakovalo ze strany na stranu. Byla to 
opravdu velká legrace.“ Petra Böhma překvapilo, jak se umí vojáci 
maskovat. „Obdivoval jsem je, že jim vůbec není zima. Já se klepal 
zimou už chvilku po příjezdu na základnu“, dodal Petr. „Jsem rád, že 
jsem si mohl vše vyzkoušet. Zjistil jsem, že být vojákem je velmi těžká 
práce“, hodnotí den strávený v Bechyni Honza Zahrádka. 

      (Zuzana Zajícová a žáci ZŠ7) 
 

 
 
 

 
 

Recept: dětský punč 
Nealkoholický! 

 

K předvánočnímu i vánočnímu času 
neodmyslitelně patří punč. Dospělí si 
jej dávají třeba na náměstí v Českých 
Budějovicích. Ale co děti? Ty nesmějí 
alkohol. Proto vám přinášíme recept 
na punč dětský, nealkoholický.  
 
Jaké budeme potřebovat suroviny? 
3 lžíce pomerančové šťávy, 150 ml 
pomerančového džusu, 150 ml 
jablečného džusu, 1 lžíce citronové 
šťávy, 1 sáček punčového koření, 100 
ml vody, 1 jablko, 1 pomeranč, 1 
badyán, 1 celá skořice.  
 
A jaký je postup výroby?  
 

Krok 1: do hrnce nalijeme 
pomerančovou i citronovou šťávu, 
oba džusy, vodu a vše přivedeme k 
varu. Pro lepší chuť přidáme badyán 
a skořici. 
 

Krok 2: jakmile se začne směs vařit, 
ochutíme ji punčovým kořením. 
Jablko nakrájíme na malé kousky a 
pomeranč na plátky. Vše přidáme do 
hrnce, přikryjeme ho pokličkou a 
vaříme 10 minut. 
 

Krok 3: hotový punč nalijeme do 
sklenic a můžeme podávat. 
 

A teď už jenom přeji dobrou chuť. 
                            (Martin Jenšovský) 
 
 

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/ 

Milí čtenáři ARPIĎÁKU, 
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu, kterou jste nám 
projevovali po celý rok 2016. Příprava každého vydání nám 
přináší radost, zajímavou práci a neocenitelné zkušenosti. Buďte 
našimi čtenáři také v roce 2017. 

 

Přejeme vám radostné Vánoce a dobrý rok 2017! 
 

 Vaše redakce ARPIĎÁKU   

http://arpidak.mypage.cz/


 

Vyrob dárek: 
dešťová hůl 

Každý přemýšlí, co by třeba vyrobil 
pro někoho za dárek. Já mám pro vás 
zajímavý tip: dešťová hůl. To je 
vlastně hudební nástroj, který 
vyrábíme na stacionáři v Domečku v 
Arpidě. No a proč Dešťová hůl? Když 
vezmete výrobek do rukou a budete 
ho různě přetáčet, bude to znít, jako 
když prší. Na výrobu Dešťové hole je 
potřeba tvrdá papírová role od fólie 
(nebo od něčeho jiného) s průměrem 
otvoru asi 5 centimetrů a dlouhá 
třeba 30-100 centimetrů. Do té role 
se postupně vtloukají hřebíky tak, aby 
nebyly moc dlouhé a čouhaly dovnitř.  
Jeden konec role potom pořádně 
obmotáme lepicí páskou tak, aby byl 
dostatečně pevný a nic z něj 
nevypadlo. Druhou stranou role se 
podíváme dovnitř a zkontrolujeme 
délku hřebíků. Hřebíky se nesmí 
dotýkat, aby výrobek měl správný 
účinek. Pak můžeme postupně dávat 
dovnitř různé drobnosti jako je čočka, 
hrách či rýže. Obracením hole 
průběžně zkoušíme, jaký zvuk 
následný výrobek vydává. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kresba: Naděje Průšová 

Nesmí tam být těch věcí málo, ale 
také ne moc. Když je toho dostatek, 
zalepíme druhý otvor také pořádně 
lepicí páskou. Hůl lze různě vyzdobit. 
Můžete ji natřít barvou. Nebo můžete 
použít ubrouskovou techniku 
(decoupage). Zkrátka, aby byla hezká. 
Tento netradiční hudební nástroj je 
podle mě výborný tip na dárek pod 
vánoční stromeček pro nějakého 
kamaráda nebo rodinného 
příslušníka.            (Petra Velíšková) 

Vyrob si ozdobu na stromeček 
Brzy budou Vánoce a bylo by pěkné vyrobit si nějakou vánoční 
ozdobu na stromeček. Ozdobu si můžete udělat například ze slámy 
nebo z keramické hlíny či z barevného papíru. Jeden návod 
z barevného papíru tu pro vás máme. 
Na přípravu budeme potřebovat barevný papír různých barev podle 
naší fantazie. Dále potřebujeme lepidlo, dva korálky, nit, jehlu, nůžky 
a pravítko. 
Budete postupovat takto: 

1. Barevný papír rozstříháme na 1,5 cm široký proužek. 
Potřebujeme 6 proužků. 

2. Slepíme jednotlivé proužky do kroužku. Každé kolečko musí 
mít jiný průměr, přibližně 5 – 7 centimetrů.  

3. Kolečka poskládáme do sebe. 
4. Vezmeme nit a jehlu, na niti uděláme velký uzlík a navlečeme 

korálek (k uzlíku).  
5. Jehlou propíchneme všechny kolečka zevnitř na jednom místě.  
6. Ze shora navlékneme další korálek a těsně u korálku uděláme 

uzlík, aby vše drželo pevně u sebe. 
7. Kroužky od sebe roztáhneme tak, aby ozdoba vypadala jako 

papírová různobarevná baňka (nebo lampiónek).  
8. Na zbytku nitě uděláme očko na zavěšení na stromeček. 

Lze použít jako dekoraci nebo darovat jako dárek.  
                                                       (Martin Kotil a Lenka Málková) 

 
 
 
 
 

  

Pracuji ve firmě Swietelsky 
Jsem Radek Benýšek a po ukončení praktické školy v loňském roce 
jsem začal chodit do sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA. 
Odtud chodíme na různá pracoviště, jako je třeba KFC, prádelna, 
McDonald´s, do společnosti VLNA, ke koním, na recepci v ARPIDĚ 
nebo do kavárny Jiný svět. Já jsem zatím na žádné pracoviště ven 
nechodil. Ale v listopadu se podařilo pro mě najít příležitost. V úterý 
18.10. jsem poprvé šel do nového pracoviště Swietelsky. Swietelsky je 
firma, která se zabývá stavbou silnic a dálnic po České republice. 
Chodím tam každý čtvrtek s asistentkou Ivetou Svitákovou. Jsou tam 
moc hodní lidé. A velmi vstřícní. Prvním a zásadním problémem byla 
cesta do firmy. Abych se tam vůbec dostal, museli jsme s vozíkem 
překonat různé překážky a taky strmý nadchod u nákupního centra 
Möbelix. Ve firmě se mi líbí a lidi tam jsou skvělý. A co tam vlastně 
dělám za práci? Skartuji staré dokumenty, přepisuji adresy do 
počítače, vytrhávám staré sponky z papíru a tak podobně.  Dokonce 
se vyskytl problém s WC. To je sice bezbariérové, ale já jsem se 
k němu nemohl dostat, protože mi vadilo umyvadlo. To se ale 
podařilo úplně odstranit a teď už to jde. Tímto děkuji všem 
zaměstnancům ve firmě Swietelsky.                        (Radek Benýšek) 

Pozor soutěž! Zkuste vyrobit tuto ozdobu a zúčastněte se naší 
soutěže o nejpovedenější ozdobu. Hotovou ozdobu zanechte na 
recepci. Napište na ní své jméno a heslo SOUTĚŽ. Nejpovedenější 
výrobek v lednu oceníme. 
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Naše křížovka 
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Legenda ke křížovce:  
1-co uhasí oheň?; 2-kdy se vstává?;  
3-velká nádoba na koupání; 4-africké 
zvíře s chobotem; 5-opak dne; 6-
obydlí papouška v domácnosti. 
 

Anketa - nejoblíbenější 
vánoční pohádka 

O Vánocích se hodně z nás dívá na 
pohádky. A nás zajímalo, která je 
nejoblíbenější. Moje nejoblíbenější 
pohádka je Tři oříšky pro Popelku. Je 
to tradiční vánoční pohádka. A nyní 
se podíváme, jak dopadla naše 
anketa v Centru Arpida: 
Žena, 49 let: Tři oříšky pro Popelku. 
Nejvíce se mi líbí hudba a atmosféra 
pohádky.  
Žena, 26 let: Pyšná princezna. 
Pohádku mám ráda odmalička. Je 
vtipná a přitom poučná. 
Slečna, 9 let: Mrazík. Líbí se mi 
Nastěnka. Je hodná a hezká. 
Chlapec, 9 let: Krkonošské pohádky. 
Krakonoš je nejlepší. Má jí rád můj 
táta. 
Žena, 23 let: Tři oříšky pro Popelku. 
Je to klasická princeznovská pohádka. 
Jak vidíte, tak jednoznačně vítězí 
pohádka Tři oříšky pro Popelku. 
Můžeme říci, že také v ARPIDĚ je to 
nejoblíbenější vánoční pohádka. 
       (Martin Kotil a Lenka Málková) 
 
  
 

 

Jak chodím na poker 
Od nového školního roku chodím každý čtvrtek na kroužek, který se 

jmenuje poker (čte se to „pokr“). Chodíme do hlavní místnosti 

sociálně terapeutické dílny v ARPIDĚ. Je nás tam celkem devět a 

hlavní vedoucí se jmenuje Honza Pejchal. Na pokeru je vždycky 

zábava. Nikdy se tam nenudím a mamka mi kroužek dovolila. A teď 

něco o hře pokeru, abyste chápali, o co jde: poker je klasická karetní 

hra s kartami a žetony. Každý hráč dostane pět karet a může si 

maximálně čtyři karty změnit. Za tímto účelem jsou dvě kola měnění. 

Podle počtu vyměněných karet posledního hráče se dávají do hry 

žetony. Cílem hry je získat co nejlepší sestavu karet. Nejvyšší sestava 

se jmenuje Královská postupka. Já jsem se zatím dostal do úrovně 

třetí nejvyšší sestavy. Musím se naučit udržet při hře správný poker 

face, tedy abych měl správný výraz obličeje. Celkově se mi poker líbí a 

těším se na další hry.                                           (Martin Jenšovský) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Prosincové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Martin Jenšovský  

 

Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty věříš na život po 
Vánocích?“ 
 

Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod 
stromečkem. „Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych 
řekl, že z Číny“, odpoví pohotově tatínek. 
 

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, 
že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“ 
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