
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Bojovali jsme jako PLAMEŇÁCI! 
Při prvním turnaji v iBoccie to nedopadlo zas až tak úplně 
nejhůř. Začátek byl takový trochu divoký, míčky se kutálely, 
kam se jim zlíbilo. V duchu jsem si říkala: „Tak tenhle zápas 
nemůže dopadnout dobře.“ Jenomže posléze jsme se jako tým 
sehráli a už to začínalo nabírat ten správný směr. Já jako 
kapitánka jsem určovala, kdo z mých spoluhráčů má hrát. 
Seděla jsem vždy uprostřed, abych lépe viděla na jacka (čti džek 
– to je taková kulička, která se hodí na začátku a k ní se musí 
všichni přiblížit koulema). Tato hra je o přesnosti. Já při iBoccie 
používám rampu, kterou si vždy nasměruji přímo na jacka, 
požádám asistentku, aby mi pomohla nastavit sklon rampy. 
Když mám vše připravené, můžu hrát. Hra už byla v plném 
proudu a našemu týmu PLAMEŇÁKŮ se začalo dařit. Vedlo se 
nám tak skvěle, že jsme na turnaji získali bronzovou medaili. Z 
8 týmů jsme skončili na 3.místě. Mám z té výhry radost a jsem 
mile překvapená, jak to nakonec dopadlo.     (Petra Velíšková) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fejeton Martina Kotila 
 

Tak se nám opět blíží Vánoce. 
Těšíme se na setkání s rodinou a 
s přáteli. Všechny, které máme rádi, 
se budeme snažit obdarovat 
krásnými dárky. Budeme opět 
uklízet, péct cukroví, připravovat 
vánoční výzdobu. I v dnešní 
uspěchané době si najděme trochu 
volného času na všechny, kteří nás 
potřebují, mají nás rádi, a na něž 
nemáme po celý rok čas. Zaslouží si 
to. Sejdeme se na mnoha vánočních 
akcích v našem městě: vánočních 
trzích, u stánku s punčem, přivítáme 
anděla, který slétne z Černé věže, 
zabruslíme si na ledovém kluzišti 
kolem Samsonovy kašny, či se 
setkáme na vánočním koncertě. Já 
sám se těším na půlnoční mši 
v našem krásném dobrovodském 
kostele. Tak si v klidu a v pohodě 
užijte vánoční čas!  
 

Oslava osmnáctin 
Jak jsem slavil sladkých 18? Prvně 
jsem oslavil mé 18. narozeniny ve 
třídě. Bylo to suprové. Narozeniny 
slavil také Jan Feraget. Podruhé 
jsem slavil na koupališti Sole felsen 
– Bad v rakouském Gmündu. Vstup 
jsem měl volný, protože jsem měl 
narozeninový den. Třetí oslava byla 
s mými přáteli na bowlingu. Poté 
následovala čtvrtá oslava 
s Pájinečkou, která mi upekla 
vynikající dort. Prostě krása.  
                                            (Petr Böhm)   
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Rozhovor s Jardou Novákem 
O začátcích v Arpidě, o pečení 
perníčků a návštěvě u Papeže 
Františka i o spolupráci s  
Motorem. Čtěte na straně 2. 
 

Uvnitř najdete … 
 

Dopis Ježíškovi 
Zajímá vás, co si přeje váš 
kamarád Petr Böhm od Ježíška? 
A že nemyslí jenom na sebe? 
Čtěte dopis na straně 4.  
 

----------------------------------------- 
 

Co baví Markétu a co ne? 
Markéta má pestrý život. A taky 
otevřeně říká, co ji baví i co ji 
nebaví. Zajímá vás to? Tak 
neváhejte a čtěte na straně 5. 
 



 

 
 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Dokončuji patnáctou sezónu 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Jaromírem Novákem ● 
 

Jaromír Novák je v ARPIDĚ opravdu dlouho. A je to muž mnoha 
tváří. Proto jsem se na tento rozhovor těšil. A nezklamal mě.  
 
Kdy a jak začalo vaše působení v Arpidě? 
Moje působení začalo dne 17. února 2003 v 8.00 hod., kdy jsem 
nastoupil na „povolávací rozkaz“ tehdejšího Okresního úřadu na 
civilní službu v centru ARPIDA. Protože se mi v Arpidě líbilo, tak 
jsem zde po skončení civilky zůstal a nyní dokončuji, řečeno 
hokejovou terminologií, 15. sezónu. 
 
Co je v současné době vaší náplní práce, co máte na starosti? 
Moje pracovní náplň je velmi pestrá. Ve školách působím jako 
pravá ruka pana ředitele Ivana Koláře, dále mám na starosti 
vedení sociální služby osobní asistence, starám se o webové a 
facebookové stránky Arpidy a také se párkrát do roka snažím 
vymyslet nějakou zajímavou akci či projekt. Čtenářům můžu již 
nyní prozradit, že pokud vše dobře dopadne, tak v příštím roce 
chystáme zajímavý hudební projekt se skupinami Vypsaná Fixa a 
Rybičky 48 + Pekař. 
 
Jak hodnotíte svou dlouholetou práci v Arpidě? 
Svoji dlouholetou práci si nedovolím sám hodnotit – od toho jsou 
tam jiní. Ale snad to nebude tak špatné.  

 
Máte z ARPIDY nějaký opravdu zajímavý zážitek? 
Každý den v centru ARPIDA mi přináší nové zážitky. Některé jsou 
zajímavé, některé veselé, některé míň veselé, ale těch naštěstí není  

 
 
 
tolik. Určitě moc rád vzpomínám na 
veselé příběhy z civilní služby, na 
naše cesty do Francie. Také moc rád 
vzpomínám na pana Jankovského, 
kterého jsem zažil jako ředitele i 
jako vyučujícího při mých studiích. 
 

Jak vznikl nápad péci v Arpidě 
perníčky pro papeže Františka? 
Tato myšlenka vzešla z 
českobudějovického biskupství, 
konkrétně od pana Miroslava 
Štrunce, který mne následně 
oslovil. Ke spolupráci byl také 
pozván pan Roman Turek 
(prezident HC Motor České 
Budějovice), a jak jste viděli, dobrá 
věc se podařila. 
 

Co se vlastně v prosinci v Římě 
bude dít? 
Ve středu 13. prosince přijme 
papež František při osobní audienci 
delegaci zástupců města České 
Budějovice. Její nedílnou součástí 
budou také pan ředitel 
Wohlgemuth a náš žák Martin 
Mikeš s rodiči. Společně Svatému 
otci předají obrázek z našeho 
arteterapeutického ateliéru a 
vlastnoručně vyrobený mikulášský 
perník. 
 

V prosinci se uskuteční také 
benefiční hokejový zápas Motor-
Prostějov. Můžete nám k tomu 
říci něco bližšího? 
V pondělí 18. prosince odehraje HC 
Motor ligový zápas proti 
Prostějovu. Tento zápas bude 
kompletně věnován centru ARPIDA. 
Celý program zveřejníme na 
začátku prosince, ale určitě se 
můžete těšit na spoustu 
překvapení, které již postupně 
odkrýváme na našem facebooku. 
Pokud máte volno, tak určitě 
dorazte v předvánoční pondělí na 
hokej, bude to velké! 
 
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně sil ve vaší práci. 

Rozhovory se zajímavými osobnostmi z ARPIDY 



 

 
 
Tuhé boje 
(-rb-) V úterý 10.10. 2017 proběhl přátelský zápas v iBoccie 
mezi družstvy Pohodáři z STD a třídou Zuzany Zajícové. Po 
tuhém boji zvítězili Pohodáři 5:4, ale je vidět, že tým, který 
hraje 3. ligu, je velmi kvalitní a soustředěný. I když to byl jen 
přátelský zápas, byl velmi vyrovnaný. 13.11.2017 pak proběhl 
2. turnaj v Jihočeské lize v iBoccie. Týmy byly velice vyrovnané, 
proto se tým Pohodářů umístil na krásném 5. místě z 9 
účastníků. 
 
Defibrilátor v Arpidě 
(-rb-) Automatizovaný extérní defibrilátor (AED) je přístroj, 
který pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní 
neodkladné resuscitace při zástavách srdce a defibrilaci. 
Centrum Arpida tento přístroj zakoupilo z výtěžku akce 
Arpiďácká pohodička. Je nyní umístěn na recepci centra, místo 
je označeno logem. 
 
Slaměný Betlém 
(-rb-) STD dokončila slaměné postavy do betléma. Pomohli jim 
v tom kamarádi z dalších sociálních zařízení. Betlém je vystaven 
od 2.12.2017 do 2.2.2018 na obvyklém místě. Ve středu 
20.12.2017 se u něj uskuteční také divadelní představení. 
Přijďte se podívat.  
 
Nové tváře v Arpidě 
(-rb-) U pana učitele Pavla Antla je nová asistentka Lenka 
Kroniková Novotná. V denním stacionáři jsou dvě nové 
kolegyně, paní Zikmundová a paní Czyžová. Od října pracuje 
v mateřské školce také nová kolegyně Anička. Tak ať se jim u 
nás líbí a přejeme jim mnoho pracovních úspěchů.  
 
Posvícení  
(-rb-) Ve čtvrtek 16.11.2017 proběhlo v Centru Arpida tradiční 
posvícení. Na této akci zahrála oblíbená kapela Brusný kotouče 
z Dubného. Moc si této akce vážíme a těšíme se na další ročník. 
Více se o posvícení dočtete v článku Petry Velíškové na jiném 
místě.  
 
Pozor - stěhování a vylepšení 
(-rb-) Kdybyste hledali magnetoterapii, raději se zeptejte na 
recepci, kam máte jít. Je totiž přestěhovaná. A nová opravená 
kuchyňka vedle pracovny Kristýny Mertů má dva nové dřezy a 
větší pracovní plochu. 
 
Buky okolo plotu 
(-rb-) Aditus Pro vysadil pod vedením Milana Malého okolo 
plotu centra ARPIDA 160 sazenic nových buků. Když to dobře 
dopadne, bude z nich krásný živý plot. 

 
 

 
Do Vatikánu 
(-rb-) V polovině prosince, 
13.12.2017, pojede Martin Mikeš 
se svojí rodinou a s panem 
ředitelem a s Romanem Turkem 
do Vatikánu za papežem 
Františkem. Předají mu obraz 
z ARPIDY, velký perník Mikuláše a 
ostatní perníčky budou rozdány 
chudým dětem ve Vatikánu. 
Perníčky se pekly v pondělí 
6.11.2017. Vyráběli je klienti 
našeho centra. Akce se zúčastnila i 
média, a to Česká televize, 
Televize Jéčko, Český rozhlas, 
Mladá fronta, Budějovické listy. 
Navštívil nás i prezident klubu 
ČEZ Motor České Budějovice 
Roman Turek a budějovický 
biskup. Přejeme všem příjemnou 
cestu a hlavně, ať se vám nic 
nestane. Myslím, že to je výborná 
akce, Arpida se tak ukáže i ve 
světě.  
 
Zajímavá kniha 
(-rb-) Na recepci v ARPIDĚ si 
můžete koupit knihu Vyvolená, 
kterou napsala, ilustrovala a 
vydala dlouholetá klientka Arpidy 
Tereza Kratochvílová. Určitě 
doporučujeme.  
 

Co se chystá? 
(-rb-) V dohledné době se prý 
plánuje rekonstrukce místnosti 
v bazénu, kde by měl být nově 
zvedák, který klienta odveze 
z lehátka až přímo do vody. Také 
tam proběhne výměna oken. 
 

Nechoďte do školy 
(-jš-) Určitě nezapomeňte, že od 
22.12.2017 do 2.1.2018 jsou 
vánoční prázdniny, Tak prosím 
vás, nechoďte do školy. Užívejte si 
zaslouženého volna, cukroví, 
sněhu, dárků, návštěv, sáňkování, 
lyžování a pohádek v televizi. A 
v lednu zase na viděnou.  

Letem arpiďáckým světem – krátké zprávy z domova 



 

Posvícení v ARPIDĚ se zase vydařilo! 
Na posvícenskou zábavu jsme přijeli zase skoro mezi prvními. 
Brusný Kotouče zrovna ladili a zkoušeli své hudební nástroje. U 
vchodu nás přivítala Peťa Coufalů, která nás poslala každého ke 
svému stolu. Letos jsme byli s našima trochu rozdělení. Seděla 
jsem u stolu s kamarády. Chvilku jsme seděly u stolu jen s 
kámoškou Jančou. Ale to vůbec nevadilo, alespoň jsme měly čas 
si popovídat. Pořád jsem odbíhala od stolu a vyhlížela 
nejlepšího kamaráda Míru, který, sice trochu pozdě, ale přece 
jen dorazil. Přisedl si k našemu stolu ještě s asistentem 
kamarádem Tomášem a rázem se náš stůl zaplnil. Já jsem si 
nejvíce užívala přítomnost Míry, který do ARPIDY vážil tak 
dalekou cestu. Viděli jsme se zas po dlouhé době, a tak jsme si 
vykládali, tancovali a nasmáli jsme se při společenské hře, která 
byla zpestření celého večera. Hra se odehrávala podle příběhu, 
který se předčítal. Královský kočár, jak se hra jmenovala, 
spočíval v tom, že byli vybráni zaměstnanci a ti tvořili právě ten 
kočár. Takže tam byl král s královnou, přední i zadní kola a 
kočí. Kdykoliv tyto postavy ve vyprávění příběhu zazněly, 
museli se zvednout. Byla to ohromná legrace pozorovat ty 
lidičky. Celou zábavu jsem si moc užila. Doufám, že se všem 
zúčastněným líbilo tak jako mě.                    (Petra Velíšková) 
 

Co nového v naší  knihovně? 
Náš tým se stále plný elánu věnuje rozvoji arpiďácké knihovny. 
Současná činnost spočívá zejména v kontrole evidovaných knih 
v odborné části knihovny, v oddělení veřejné knihovny 
kontrolujeme uspořádání evidovaných knih. Sepsat informace 
do chybějících údajů je často poměrně složité. V práci nám 
pomáhá počítač, využíváme program  Knihovna. Hodně  úkolů 
je stále ještě před námi, ale s dobrým týmem a s  nadšenými 
lidmi jde všechno snadněji. Doufáme, že přispějeme ke 
spokojenosti budoucích čtenářů a návštěvníků knihovny.         
                                                                                      (Martin Kotil) 
 
 

Také rádi čtete? 
Mým oblíbeným autorem je slavný americký spisovatel, 
scénárista a právník John Grisham. Začetl jsem se do jeho 
románu Malovaný dům, který vychází z autorových vzpomínek 
z dětství, které prožil na arkansaském venkově v Misissipi. 
Hrdinou je sedmiletý chlapec Luke. Luke žije s rodiči, babičkou 
a dědou v malém domě na bavlníkových polích. Právě se sklízí 
bavlna. Kromě rodiny Luka zde pracují v dešti i vedru také 
unavení mexičtí brigádníci. Luke tak žije mezi dospělými, kteří 
s přírodou zápasí o holé živobytí a stává se svědkem jejich 
životních osudů. Není to pro něj vždy lehké. John Grisham patří 
dnes po celém světě k nejčtenějším a nejúspěšnějším 
spisovatelům současnosti. Já sám mám v knihovně 22 jeho 
románů.                                                                     (Martin Kotil) 

Milý Ježíšku 

 
Kresba: Petr Böhm 

 

Pro sebe bych si přál auto na 
ovládání, pro kamaráda novou 
bundu, mamince nové kozačky. 
Paní učitelce nový batoh a 
sestřence Zojince nové botičky. O 
Vánocích bych se chtěl podívat se 
na betlém a ochutnat vánoční 
cukroví.                     (Petr Böhm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kresba: Petr Böhm 

 

Arpiďák na internetu 
http://arpidak.mypage.cz/  

Neváhejte a podívejte se také na 
naše internetové stránky. Na 
nich si můžete stáhnout celé 
vydání Arpiďáku v pdf formátu 
pro potěšení celé rodiny, 
kamarádů, přátel a známých. 

http://arpidak.mypage.cz/


 

Zajímavá knížka - Upíří storky 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Tuto knihu napsala Petra Klabouchová. Jmenuje se Upíří storky 
(Prokletí upírů). Tyhle storky si prostě musíš přečíst! Skoro 
obyčejný upíří kluk Vlady žije se svým tatínkem hrabětem 
Drákulou na hradě Špičáku v Horním Transilburgu. Chodí do 
školy, kamarádí s obyčejnými kluky, díky zázračným tabletám 
nemusí pít lidskou krev. Stačí mu obyčejný kečup. Jednoho dne 
ale hrabě Drákula nečekaně zmizí a od toho okamžiku začne 
velké dobrodružství. Vlady se svými kamarády začnou pátrat 
po tom, kdo hraběte Drákulu unesl. Na své dobrodružné cestě 
se dostanou až do Bermudského trojúhelníku, kde jim velký 
Praupír sdělí tajemství o dálvném prokletí, kvůli kterému musí 
dodnes všichni upíři pít lidskou krev. Je to ale jen první díl 
neskonale zábavného trháku o upírech. Tato kniha se mi líbí, 
protože jsou tam hodní upíři. Je vhodná pro děti i dospělé. 
Přečtěte si ukázku:  
Stříbrný měsíc v úplňku pomalu vyplul na černočernou oblohu 
nad spícím městečkem Horní Transilburg. Nikde ani živáčka, už i 
myšky si dávno daly dobrou noc a klidně oddychovaly ve svých 
pelíšcích jen na hradě Špičáku, který z výšky střeží po staletí klid 
a mír. V údolí pod černou skalou se svítí ve zvonici. Docela 
maličký, skomíravý plamínek svíčky poblikává mezi prastarými 
kamennými zdmi.               (Petr Böhm, Markéta Mondeková) 
 
                                        

Já a můj pes Teddy 
 

Můj Pejsek Teddy, my mu říkáme Tedoušek, prožil hrozné září a 
říjen. Jeli jsme na dovolenou do Chorvatska, měli jsme tam hezké 
počasí, a najednou jsme přijeli, Tedouš se začal drbat, a tak jsme 
se koukli, proč se drbe, a on měl na břiše krev, tak jsme jeli na  
 
 

Hirzovka mě nebaví 
V STD máme Hirzovku. To se tak 
říká podle ulice, kde ta Hirzovka 
je. Ulice je Hirzova. Jsme tam s Bc. 
Pavlou Koblásovou. Ta je dobrá 
výtvarnice, vše dělá dobře, ale 
mne osobně to nebaví tam jezdit. 
A tu Hirzovu zařídil pan Šesták, 
takže on jí založil. Kdyby nebyla, 
tak by asi Pavla Koblásová byla 
hodně smutná. A to by bylo blbý. 
To bych nechtěla. A když tam 
jezdím, tak dělám výrobky, buď 
který mi řekne vedoucí, anebo si 
mohu udělat výrobek sama. Ale 
nebaví mne to tam jezdit!  
                  (Markéta Mondeková) 
 

Na co se dívám? 
Každé úterý a čtvrtek dávají 
v televizi Ordinaci v růžové 
zahradě 2 a každé pondělí a 
středu dávají Modrý kód. Na oboje 
se dívám strašně ráda. Když to 
dávají, tak mne nikdo nesmí rušit, 
zvlášť mamka, protože když to 
dávají a mamka mi tam přijde, tak 
mne to trochu štve. Dívám se taky 
od pondělí do pátku na Ulici. A 
kdyby to nedávali v televizi, tak 
nevím, co bych dělala.  
                   (Markéta Mondeková) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

Věděli jste že, 
Upír neumírá stářím a je velmi obtížné jej zahubit. Mohl shořet, 
ale jakmile se napil krve, tak mu bylo lépe. Živí se lidskou krví, 
krev zvířat sice rovněž poslouží, ale oslabuje ho. V některých 
oblastech se upíři neomezovali ve své působnosti jen na noční 
dobu. Věřilo se, že žijí i mezi normálními lidmi, nejčastěji jako 
obchodníci nebo řezníci.  
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Naše křížovka 
Kdo doopravdy nosí dárky? 
Odpověď najdeš v tajence. 
 

1 R    

2     

3 M   K 

4     

5 Š    A 

6 
F     

7 
   

 
Legenda ke křížovce:  
1- na obloze můžeme vidět 
meteorický …; 2- opak noci; 3- jen 
hodně krátká chvilka; 4- náš 
národní strom; 5- roste na 
jehličnatých stromech; 6- když se 
umažeš, máš na tričku …; 7- mezi 
hlavou a trupem je … . 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Prosincové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Pavel Mikuška  

 

Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z něj jen prach? 
Ano, to je pravda Pepíčku. Mami, tak to mi někdo umřel pod 
postelí.  
 

U večeře se chlubil Pavlík tatínkovi. Tati, zbavil jsem babičku 
zlozvyku, už si nekouše nehty. To je hodný kluk a jak se ti to 
povedlo? Zakopal jsem ji zuby na zahradě. 
 

Dědečku, máš ještě všechny zuby? Bohužel, Milánku. Už 
nemám, posteskne si stařec. To je dobře, tak mi tady na chvíli 
prosím tě podrž čokoládu.  
 

Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, jede sám 
tramvají. A co víc, má v tašce vydru! Přistoupí dva policisté, 
chvíli číhají, ale pach rybiny je příliš silný, než aby se mýlili, a 
tak se zeptají přímo Pepíčka: Co tady smrdí? Pepíček odpoví: 
Vydva.  
 

Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči? Jistě Honzíku, už 
jsi snad viděl králíka s brýlemi? 
 

Plazí se dva hadi a jeden se ptá: mami, jsme jedovatí hadi? Ne, 
proč se ptáš? To je dobře, já jsem se totiž kousl do jazyka.  
 

 

Zábava, poučení a zajímavosti   

Věděli jste že, 
Plameňáci dosahují výšky 1 až 
1,4 m a váhy 1,5 až 4,1 kg a přes 
svůj mohutný vzhled jsou 
poměrně lehcí. Velký zobák je 
obvykle červený s černou 
špičkou. Potravu si získávají 
z vody, v zobáku jim zůstávají 
drobní živočichové. Hnízda 
stavějí z bláta přinášeného 
v zobáku, jsou to kopce vysoké 
přes 30 cm o průměru okolo 
40 cm, mající za úkol ochránit 
vejce před zaplavením. Mláďata 
zůstávají v hnízdě 5 až 12 dnů.   
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