
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Horečka prosincových nocí! 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

No tak se podívejte, kolik já toho zažila za polovinu prosince? 
Tolik, že nevím, jak začít. Jeden čtvrtek jsem s kamarádem 
vyrazila na koncert do klubu Velbloud v Českých Budějovicích. 
Hrála tam kapela z ARPIDY, jejíž název je Na poslední chvíli. 
Klub byl plný lidí z ARPIDY, takže jsem se tam rozhodně 
nenudila, ba naopak. Vždycky jsem s někým prohodila pár slov. 
Že se tato skupina Na poslední chvíli skládá z lidiček z ARPIDY, 
to jsem věděla. Přesto mě mnozí z nich opravdu příjemně 
překvapili. Hrály a zpívaly se písně od různých a velice 
známých interpretů, takže jsem si zazpívala i zatančila. Byl to 
tak vydařený večer, že se mi nechtělo ani domů. To byl čtvrtek. 
Ovšem pak v sobotu jsem byla ve Zlivi s partičkou lidí z ARPIDY 
na koncertě Tomáše Kluse. Kulturní sál byl narvaný úplně k 
prasknutí. A není divu. Tomáš Klus nejen zpívá, ale má i smysl 
pro humor. Byli jsme u pódia, abychom dobře viděli. Před námi 
ale i tak byla spousta lidí, takže jsem stála na vozíku. Jak jsem se 
tak nahýbala, abych Tomáše viděla, nakláněla jsem různě hlavu, 
ale na  pódiu  jsem  ho neviděla.  Jen co  jsem  malinko  otočila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
hlavu, Klus sám davem všech těch 
lidí přiklusal ke mně. Byl to pro 
mne nádherný zážitek. Po 
skončení koncertu jsme ještě asi 
tak hodinku čekali na podpis. Mě 
už bolely nohy, byla jsem celkem 
unavená. Čekání se však vyplatilo. 
Po koncertě přišel Tomáš Klus do 
sálu a rozdával lidem podpisy. 
Mně se podepsal na ruku a nechal 
se se mnou vyfotit.  
                           (Petra Velíšková) 
 

Úspěch také 
v celostátním kole 

Před Vánoci k nám dorazil diplom 
z celostátního kola soutěže 
Časopis roku 2017. Arpiďák se 
umístil na 2. místě!! SUPER! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA      číslo 12    únor/2018 

----------------------------------------- 
 
Rozhovor s Václavem Bártou 

O denním stacionáři, o 
Václavových nápadech na 
zlepšení dne v Arpidě a dalších 
zajímavostech čtěte na straně 2. 
 

Uvnitř najdete … 
 

Jak si vybrat školu? 
Právě se odevzdávají přihlášky 
na střední školy. Jakou si kdysi 
vybral Martin Kotil a proč?  
Čtěte dopis na straně 4.  
 

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

Moje dětství s dědou 
Jaké vzpomínky má Markéta na 
svého dědečka z doby, kdy byla 
ještě malé miminko? Neváhejte 
a čtěte na straně 5. 
 



 

 
 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

S Václavem na návštěvě stacionáře 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Václavem Bártou ● 
 

Václav Bárta je posledních dvacet let téměř synonymem pro 
denní stacionář v Arpidě. A má dobré nápady. Posuďte, milí 
čtenáři, sami. 
 

Jak dlouho pracuješ v Arpidě? 
V Arpidě pracuji ve dvou obdobích - první od května 1997 až do 
září 2000. Podruhé jsem začal v listopadu 2005 a jsem tu až do 
současné doby. 
 

Co je v Arpidě tvoje náplň práce? 
Moje náplň práce je edukovat a pečovat v denním stacionáři o 
uživatele s kombinovanými vadami. Jsem pracovník v přímé 
péči a zástupce vedoucího denního stacionáře.  
 

Co tě do Arpidy přivedlo? 
Do Arpidy mne přivedla touha pomáhat bližnímu svému a také 
kamarádka, která tu v té době pracovala.  
 

Václave, vysvětli našim čtenářům, co je vlastně denní 
stacionář? 
Denní stacionář je pracoviště, kam ráno od 7:00 hodin 
přicházejí uživatelé s kombinovanými vadami - to znamená 
tělesně, mentálně, smyslově postižení. Tam je učíme a rozvíjíme 
jejich dovednosti v oblasti sebepoznání, sebeobsluhy a 
pečujeme o ně. Připravujeme jim program zábavnou formou - 
přivítání, společná výchovně vzdělávací činnost - hudební, 
tělesná, výtvarná, dramatická, pracovní výchova. Dále následuje  

 
 
 
svačina, vycházka, prvky konceptu 
bazální stimulace, prvky 
snoezelenu, bazén, oběd, polední 
klid, odpolední vycházka, plnění 
individuálních plánů spolupráce - 
návštěva vířivky, hra na hudební 
nástroje, zpěv, nácvik chůze, 
houpání v houpačce a podobně. Ve 
tři hodiny je odpolední svačina, 
dále individuální činnost podle 
přístupu zaměřeného na osobu - 
jde o rozvoj zbytkových 
schopností a dovedností hlavně v 
oblasti sebeobsluhy. 
Navštěvujeme plno zábavných 
zařízení a kulturních akcí - 
divadlo, kino, ZOO, výstaviště, 
muzeum, solná jeskyně, Panda, 
hopsárium, hvězdárna a další. 
Také se společně realizujeme na 
stacionářských záhonech. 
Odpoledne postupně uživatelé 
odcházejí domů. Ve stacionáři 
pracuje 7 pracovníků a 
dobrovolníci.  
 

Jaké jsou tvoje další záliby? 
Mé další záliby jsou náboženství, 
příroda, velká rodina, hudba, zpěv, 
humor, cestování, jídlo, 
zahrádkaření, chov zvířat, četba, 
sport, kolo, procházky, voda, 
fotbal. 
 

Je něco, co bys v Arpidě změnil? 
V Arpidě se mi líbí, ale přesto pro 
denní stacionář by se mi líbilo, 
kdybychom mohli do bazénu s 
uživateli každý den, aby byla akce 
a la "Pohodička" častěji, tak 1x 
měsíčně, a také třeba kdyby 
cvičná kavárna "cvička" byla v 
provozu denně třeba od 9:00 hod. 
do 15:00 hod. a sloužila všem. 
 
 
 

To jsou zajímavé nápady. Třeba 
si jich někdo v Arpiďáku 
všimne a uskuteční je. Přejeme 
hodně sil ve tvé práci a 
děkujeme za rozhovor.  

Rozhovory se zajímavými osobnostmi z ARPIDY 



 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil ve vaší práci. 

 
 
Máme prezidenta 
(-rb-) Tak v lednu jsme si v České republice zvolili prezidenta 
na dalších 5 let. Volby proběhly ve dvou kolech. V tom druhém 
těsně vítězil Miloš Zeman. Získal o 150 tisíc voličských hlasů 
více než Jiří Drahoš. Gratulujeme.  
 
Už to bude! 
(-rb-) Milí žáci a studenti. Nedávno teprve začal školní rok 
2017/2018, před pár dny se rozdávalo pololetní vysvědčení a 
než se párkrát vyspíme, tak začnou jarní prázdniny. Ty přijdou 
už 12. 3. – 18. 3. 2018. A pak? Už jen kousek a bude léto a zase 
prázdniny. A potom HURÁ na dovolenou .  
 
Samec vojákem 
(-rb-) Tam nám skončil pan učitel Honza Samec. Měli jsme ho 
rádi. Od února ale začíná být vojákem a přechází k armádě. To 
jsou tedy věci!  
 
Bude ples a karneval 
(-mm-) V Arpidě se bude konat v pátek 23.2.2018 ples, který 
bude samozřejmě večer, kdy už děti půjdou spinkat, protože to 
pro ně není a je to moc dlouhý ples. Ale dospěláci mohou přijít. 
Ale v neděli 25.2.2018 pak bude karneval, kam mohou přijít lidi 
v maskách, od toho ten karneval je, ne? Když by někdo přišel 
bez masky, musí odejít (ne, dělám si srandu, samozřejmě tam 
může být, ale doporučuji s maskou). No a karneval je na rozdíl 
od plesu odpoledne, takže je hlavně pro děti.  
 
Noví kolegové a místnosti 
(-rb-) Fyzioterapeutka Pavla Vincenzová hlásí návrat po 
rodičovské dovolené. V kuchyni máme novou kolegyni 
usměvavou Miroslavu Hauserovou ze Ševětína. A fyzioterapeut 
Dominik Vidourek má novou místnost místo magnetoterapie a 
Pavla Vincenzová zase místo Dominika.  Snad nezabloudíte.  
 
Zajímavosti z Domečku 
(-mm-) Na Domečku ve stacionáři se pořád něco děje. Tak třeba 
navštívili v Jihočeském muzeu výstavu hracích karet. Nebo se 
pomazlili s africkými šneky. Taky vyrobili nové krmítko pro 
ptáky, pověsili ho na strom u domečku a čekají, až tam ptáci 
přilétnou. Určitě se dočkají. A kdyby ne, každou středu dochází 
na Domeček dobrovolnice Štěpánka Indrová, která je bývalá 
kuchařka, a pomáhá jim s pravidelným vařením. 
 
Bude altán? 
(-rb-) Vypadá to, že čekání družiny na altán se nám zkracuje. 
Prý se už chystá, vyrábí. A za měsíc tam bude stát. Těšíte se? 
 

 
 
 
 

Rybička 48 
(-pb-) V úterý 22.1.2018 nás přijel 
navštívit Petr Štolba z Rybiček 48 
a my jsme si s ním zazpívali. Pak 
nám něco řekl o sobě a jeho 
kapele. Bylo to prima.  
 

Ochutnávka rumů 
(-pb-) Moje teta Pája nás 
s rodinou pozvala na ochutnávku 
rumů a dortíků. Dortíky jsem 
dostal naservírované na hrací 
desce (jako z gramofonu). 
Kdybych si ji pustil, hrála by mi 
písničku Holky z naší školky. Rum 
jsem nepil.   
 

Byli jsme v knihovně 
(-pb-) V pondělí 8.1.2018 jsme šli 
do knihovny se školou s paní 
učitelkou Anetou Kudrličkovou. 
Tam jsme čekali na třídu pana 
učitele Víti. Když přišla, tak Víťa 
otevřel a my jsme všichni vešli 
dovnitř a paní knihovnice nás 
přivítala. Pak jsme měli rozchod 
po knihovně, kde jsme si prohlédli 
knihy. Rád si knihy čtu. Teď jsem 
přečetl knihu Čtyři a půl 
kamaráda a krokodýl z internetu. 
Jestli rádi čtěte, můžu vám ji 
půjčit. Já se teď těším, až začnu 
číst knihu od Ježíška „Laputák a 
kapitán Adorab“.  
 

Ach, ty výtahy! 
(-mm-) Bydlíme v devátém patře 
dvanáctipatrového paneláku, kde 
máme dva výtahy. Jeden malý a 
jeden nákladní. Začali opravovat 
velký výtah, a co čert nechtěl, ten 
malý, jediný funkční, přestal 
jezdit. Týden byl úplně 
nepojízdný.  Museli jsme chodit po 
schodech 9 pater. Já jsem 
nadávala, a když jsem nemohla, 
tak jsem si sedla na schody. Bylo 
to hrozný, i mamka chvilkama 
brečela, jak už nemohla.  

Letem arpiďáckým světem – krátké zprávy z domova 



 

Můj den a moje třída v ARPIDĚ 
Ráno v 8 hodin se všichni sejdeme ve třídě, kde je nás pět dětí. 
Já, Natálka, Lukáš, Kristýnka, Olda a paní učitelka Kateřina 
Nováková. V pondělí ráno si povídáme, jak jsme prožili víkend. 
Poté se učíme do 9.40 a pak máme svačinu. K ní máme čaj nebo 
kakao, pomazánku, sýr, jogurt a pečivo. Po svačině se učíme až 
do oběda. Mé oblíbené předměty jsou matematika a plavání. 
Také chodíme na počítače a na interaktivní tabuli. Ve 13.15 
máme oběd v jídelně.  Po dobrém obědě máme zájmové 
kroužky.  Chodím třeba na Arpiďák. Tím končí můj den 
v Arpidě.                                                                 (Pavel Mikuška)       
 
 

 
Kresba: Pavel Mikuška 

 

Zubař dělá také operace 
To vám musím napsat. Jestli si někdo myslí, že k zubaři se chodí 
jenom na chvilku, tak to taky nemusí být pravda. Minulý týden 
v pondělí jsem byla u zubaře. Ale nejen na kontrole. Představte 
si, že jsem tam přišla den předem a oni mi řekli, že mám vyplnit 
papíry na předoperační vyšetření. A tak jsem ten den nemohla 
spát a v noci mě bolel zub. Druhý den jsem šla na operační sál, 
docela jsem se bála, ale jen do té doby, než mě uspali. Mamka si 
zašla na kávičku, protože ji nebavilo tam sedět a, s prominutím, 
čumět do zdi. Mamka mi řekla, že jsem mluvila ze spaní, což 
obvykle dělám. Oni celou tu dobu operovali ty moje zuby. Vůbec 
nevím, co si přitom povídali. Až když jsem se trochu probrala, 
tak se mě zeptali, jestli se cítím „fit“. Tak jsem řekla, že jo, že 
chci domů a stejně mě to bolelo a ten den jsem si nemohla vzít 
ani prášek na bolest. Což mne trošku mrzelo. A potom, když 
jsem byla hodná, jak mamka řekla, tak pro mne přijel táta, šli 
jsme do obchodu a nakoupila jsem si mňamky, protože jsem 
před operací nemohla. Úplně mě to nutilo, a tak jsem si to 
splnila. Řeknu vám, rozhodně to nebylo nic příjemného. Tedy ta 
operace. Mňamky byly dobré.                    (Markéta Mondeková) 

Těhotenství 
Představte si, to jsem vám 
zapomněla oznámit. Moje sestra 
Kristýna čeká mimčo. Oznámila 
nám to na Vánoce, a tak to mamka 
prořvala. A když nám sestra 
ukázala obrázek z ultrazvuku, tak 
jsem říkala sestře: „Kristýno, ty sis 
to jenom vytiskla na tiskárně, že 
jo, to je sranda, že?“ A ona, že ne, 
že to je pravda. A tak buď čeká 
holku, nebo kluka, oni si to 
nechtějí nechat říct, co to bude. 
Když kluk, tak to bude Adam, a 
když holka, tak Barbora. Asi to 
bude kluk. Když prý se sestře 
koukne na břicho, tak prý vypadá 
jako citrón. Ale předtím to bylo 
jako švestka.      (M. Mondeková)   

 

Jak si vybrat školu? 
Vzhledem k blížícímu se podání 
přihlášky na střední školu jsem se 
rozhodl vám povědět, jak jsem si 
vybíral střední školu já. Když jsem 
skončil 9. třídu, nakonec jsem se 
rozhodl pro studium na ISŠ 
stavební v Nerudově ulici v Č. 
Budějovicích, nový obor Peněžní 
manipulant. A byla to dobrá volba. 
Bankovnictví, historie a funkce 
peněz, obchodní korespondence, 
to byla pro mne zcela nová 
témata. Zajímavé bylo, že ve 
druhém ročníku tato škola 
vybudovala v jedné z učeben tzv. 
cvičnou banku. Zde si žáci na 
cvičném programu mohli 
vyzkoušet platební operace a pro 
cvičné pracoviště byla vytvořena i 
cvičná platební měna. To ale není 
vše. Učení byla spousta. Studium 
nebylo vždy lehké. Byli to ovšem 
naši učitelé, kteří nás nutili, 
abychom se učili. A dnes jsem 
velmi hrdý na to, že jsem na tuto 
školu mohl chodit a vzpomínám 
na to velmi rád. Doufám, že jsem 
některé z vás povzbudil a přeji 
mnoho štěstí.          (Martin Kotil) 



 

Moje dětství s dědou 
Mamka mi vyprávěla, že když mi bylo 6 let, tak jsem si říkala, co 
je to za pána s těmi fousy? A mamka říká: „To je přece tvůj 
děda“. A nejhezčí zážitek je pro mě, když jsem byla sama s 
dědou a babička s mamkou někam šli a děda luštil křížovky a já 
jsem malovala a povídali jsme si při tom. A když jsme měli 
prvního psa, tak byl u dědy a on štěkal, když šla panička pryč. A 
tak děda po něm hodil pantofli, a teď je mi docela líto, že nás 
opustil. S dědou jsem zažila spoustu srandovních zážitků už od 
mala. Když jsem byla ještě v kočárku, tak jsme se všichni vydali 
na výpravu na Kleť. V kočárku mě vezli po cestě, a pak přišel 
úsek, kde mě mamka s dědou přenášeli lesem i s kočárkem. 
Řeknu vám, ti vám měli takovou sílu, že mě z toho kočáru 
vyklopili. Pokaždé, když jsme se ségrou přišli na návštěvu, děda 
se sebral a rychle šel nakoupit, aby nám mohl něco dobrého dát. 
Taky mi doma vyprávěli jednu srandovní příhodu. Byli jsme na 
návštěvě u babičky, to jsem byla ještě malá (hodně malá), 
neuměla jsem ještě chodit, proto jsem většinu času trávila na 
zemi. Jednou mi sundali pleny a já jsem jako správné miminko 
bez plínek udělala všechny své potřeby na zem. Po nějaké 
chvilince to můj děda zpozoroval, nadšeně to zvednul a položil 
na stůl a nabídl to všem jako rozinku v čokoládě.  
                                                                     (Markéta Mondeková)  
 

Kniha: Čtyři a půl kamaráda 
O čem je tahle báječná kniha? Hlavní hrdina Kale si konečně 
otevřel svou webovou stránku a přijímá objednávky na řešení 
detektivních případů po internetu. Všichni se mu smějí. Když tu 
se přihlásí první zákazník a označí ženu, která je podezřelá 
z kupčení se zvířaty. Údajně kšeftuje s nebezpečnými krokodýly 
a Kalovu detektivní kancelář nenapadne nic lepšího, než 
překupnici nabídnout svého psa. Zdaleka netuší, že je čeká 
nejbláznivější případ ze všech. Chcete vědět, jak to dopadne? 
Přečtěte si knihu Čtyři a půl kamaráda a krokodýl z internetu.    
                                                                                       (Petr Böhm) 
 

 
Kresba: Petr Böhm 

Moje Vánoce 

 
Kresba: Pavel Mikuška 

 

Na Štědrý den ráno jsem s tátou a s 
bratrem Martinem zdobil vánoční 
stromek. Po dobrém obědě jsme šli 
na procházku na náměstí Přemysla 
Otakara II. Na náměstí jsme 
ochutnali dětský punč a prohlédli 
si dřevěný betlém. Po sváteční 
večeři zazvonil zvonek a pod 
stromečkem se objevily dárky, 
které k nám přinesl Ježíšek. Byl 
pod ním nový počítač, stavebnice, 
knížka. Do pozdního večera jsem 
si s dárky hrál. Druhý den po 
snídani jsme jeli autem ke strýci do 
Brloha, kde jsme strávili hezké 
odpoledne při hraní a pojídání 
cukroví. Druhý svátek jsme jeli 
k babičce do Soběslavi, kde jsme s 
mámou zůstali pár dní. Prohlédli 
jsme si zde vyzdobené náměstí a 
nasvícený stromek. Byly to hezké 
Vánoce.              (Pavel Mikuška)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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/
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Naše křížovka 
 

Když je v zimě sníh a začne být 
teplo a pršet, tak přichází … . 
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2  
 Ě   

3  
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4  
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P    C 

 

Legenda ke křížovce:  
1- místo, kde se těží kámen; 2- jídlo 
v poledne; 3- obydlí papouška; 4- co 
je uvnitř švestky?; 5- alkoholický 
nápoj z hroznů; 6- jméno 
nejtlustšího prstu.  
 

 
 
 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Únorové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Pavel Mikuška  

 

Pepíček se ptá maminky: „Táta mi říkal, že pocházíme z opice, je 
to pravda?“ „Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy 
strany neznám.“ 
 
Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, 
je to moc drahé!“ „Ach jo, a nechceš si se mnou hrát aspoň na 
maminku a na tatínka?“ dál žadoní kluk. „To bychom mohli,“ 
souhlasí matka. „Tak se obleč, jdeme koupit malému kolo!“ 
 
Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze 
všech stran a povídá: „To je tragédie, něco tak děsného jsem 
ještě neviděl!“ „Viď tati, já taky ne, to jsem našel na půdě v tvojí 
krabici.“ 
 
„Děti, ty sáňky si musíte půjčovat!“ křičí maminka za svými 
dětmi. „Vždyť ano mami, já jezdím z kopce a brácha do kopce.“ 
 
„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo kávu, píchá mě pod 
levým okem.“ stěžuje si paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat 
ze šálku lžičku.“ 
 
 
 

Zábava, poučení a zajímavosti   

 

Věděli jste že, 
 

Tomáš Klus není jen zpěvák a 

písničkář, ale i textař, herec a 

sportovec? V roce 2002 získal 

zlatou medaili v moderním 

pětiboji na mistrovství světa 

dorostenců. V roce 2012 

vystudoval herectví na DAMU. S 

manželkou Tamarou Klusovou 

(dívčím jménem Kubová) má 

dceru Josefínu (* 2013) a syna 

Alfréda (* 2016), od počátku 

září 2017 pak i dceru Jenovéfu.  
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