
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

K.R.B. hrál českou hymnu na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Dne 27.2.2018 hrála skupina K.R.B. na zimním stadionu v Českých 
Budějovicích před zahájením play-off 1.ligy ledního hokeje českou 
státní hymnu. Když jsme tam přišli, tak nám dali mikrofony do 
ucha přinesli červený koberec jako pro královnu (smích), 
abychom nebyli přímo na tom ledě, protože to tam klouzalo. Mně 
osobně třeba stačilo dojít jen k tomu koberci a už jsem viděla, jak 
padám a Pavla Koblásová mě bude sbírat. Jenže ta, než by mě 
zvedla, tak bychom spadly obě dvě. Když nám připravili koberec a 
ukázali znamení, tak jsme začali zpívat. A mimochodem, byli jsme i 
na velké obrazovce nad ledem a druhý den to bylo i v Jihočeské 
televizi a na facebooku. Ale na začátku, když jsme se sestrou 
přijely, tak jsme tam na tom stadionu motaly, protože jsme 
nevěděly, kde to přímo je. Naštěstí přišla paní učitelka Pittnerová 
a ta nám řekla, kde máme být. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

stadionu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kresba: Naděje Průšová 

Museli jsme ale čekat na Jaromíra 
Nováka, než nám dá lístky na hokej. 
Někteří tam po našem vystoupení 
zůstali ještě na hokej, ale já osobně 
jsem jela do McDonald´s za to, jak 
jsem dobře zpívala. Tam ale vznikl 
takový incident mezi mnou a 
jednou holkou, ale to si s dovolením 
nechám pro sebe. A nečekala jsem, 
že vystoupení skupiny K.R.B. bude 
tak krátké. Ale asi proto, že jsme 
zpívali českou hymnu a pak jsme 
nechali hokejisty hrát. 

                     (Markéta Mondeková) 
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Rozhovor s Andreou Holcovou 

Jak vlastně fungují Odlehčovací 
služby a kde se v Arpidě vzala 
Andrea Holcová? Rozhovor čtěte 
na straně 2. 
 

Uvnitř najdete … 
 

Článek o programu 5P 
Tomáš Kabourek ze třídy ZŠ 3 
nám píše o svých zážitcích 
z programu 5P, kterého se 
účastní. Čtěte na straně 5. 

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

Píše nám Patrik Sysel 
Již podruhé se nám dopisem 
ozval náš kamarád Patrik Sysel. 
Tentokrát se zážitkem 
z Olomouce. Čtěte na straně 5.  
 



 

 
 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Nepotřebujete trochu odlehčit? 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Andreou Holcovou ● 
 

Andrea Holcová je kolegyně, která se nebála vrhnout se po hlavě 
do vedení nové sociální služby v ARPIDĚ. Pojďme ji trochu více 
poznat.  
 

Jak ses dostala do Arpidy a jak dlouho tady pracuješ?  
V Arpidě jsem čtyři a půl roku. Po rodičovské dovolené jsem 
přemýšlela o návratu do zdravotnictví. Ale protože jsem studovala 
zdravotně sociální fakultu, tak jsem hodně zvažovala i práci 
v sociální oblasti. Během svého studia jsem o Arpidě hodně 
slýchávala od pana Jankovského. Bydlíme na sídlišti Vltava, a tak 
pro mě byla Arpida jasnou volbou. Jsem za tu šanci moc ráda. 
 

Na jaké pozici pracuješ a jak tě tato práce baví? 
Nyní pracuji na pozici vedoucí odlehčovacích služeb, ale cesta na 
tuto pozici byla malinko delší. V roce 2013, když jsem nastupovala 
do Arpidy, jsem pracovala na celý úvazek ve stacionáři pro osoby s 
hlubokým mentálním postižením. Od května 2015 jsem začala s 
panem Šestákem spolupracovat na pilotní projektu respitní péče,  

 
 
 
od května 2016 do února 2018 jsem 
byla na poloviční úvazek ve 
stacionáři a na poloviční úvazek 
jsem dělala odlehčovací službu, no a 
od března 2018 dělám odlehčovací 
službu na celý úvazek. Práce je to 
zajímavá, tvůrčí, docela náročná, 
hlavně časově, pořád se něco děje, 
pořád se něco řeší.   
 

Jak odlehčovací služby fungují a 
kolik tam pracuje dobrovolníků? 
Odlehčovací služby fungují nonstop 
(nepřetržitě) a snažíme se 
maximálně vyjít vstříc klientům, 
jejich rodinám a jejich potřebám. 
Každý přichází s jiným požadavkem, 
někdo chce pobyt na dva dny, někdo 
na týden. Je to velmi individuální. 
V odlehčovacích službách nepracují 
dobrovolníci, ale pracovníci na DPP 
(dohoda o provedení práce), 
nejčastěji studenti z Jihočeské 
univerzity, kteří mají zkušenost 
s lidmi s tělesným a mentálním 
postižením.   
 

Je něco, co bys v Arpidě změnila? 
Arpida je skvělá, hlavně svou 
uceleností, hodně se rozšiřuje a má 
velké množství pracovníků. Někdy 
mi přijde, že vázne vzájemné 
předávání informací. Zapracovala 
bych na možnostech lepšího 
předávání informací, jak mezi 
jednotlivými úseky a zaměstnanci v 
Arpidě, tak mezi rodiči.  
 

Co děláš ve volném čase? 
Mám ráda ruční práce, kreativní 
činnost, ráda vařím, detektivní 
romány jsou pro mě zárukou 
dobrého relaxu, třeba Jeffery Deaver 
je můj velký oblíbenec. Snažím se 
trávit svůj volný čas plnohodnotně s 
rodinou, jezdíme na kole, hodně 
jezdíme do přírody. Máme rádi 
Šumavu, kam často přes celý rok 
vyrážíme. Teď jsme zrovna byli o 
víkendu na Kvildě.  A v létě jezdíme 
k moři, hodně jsme si oblíbili Itálii.  
 

Děkujeme za rozhovor.  

Rozhovory se zajímavými osobnostmi z ARPIDY 



 

 
 
Rošambo v Arpidě 
(-rb) V pátek 23.2.2018 byl v Arpidě 23. Ples. Prý si to všichni 
moc užili, alespoň podle toho, co jsem viděl a slyšel.  O dva dny 
později, v neděli 25.2.2018 byl pak v Arpidě karneval, kam 
chodili velcí i malí lidé s maskami. A mimochodem, my z STD 
jsme pro karneval připravili modrý pudink. Určitě si na něm lidi 
pochutnali, ale zatím nám o tom nic neřekli .   
 
Prospal konec sezóny 
(-rb) Od nové sezony 2018- 2019 je novým trenérem hokejistů 
Motor České Budějovice Václav Prospal, který podepsal s 
klubem smlouvu na dva roky. Je to dřívější hráč Motoru, který 
se svou pílí a schopnostmi působil několik let v kanadsko 
americké soutěži NHL. Jako každý jiný hráč se nyní vrací do 
rodné země a do města, kde působil. Přejme mu hodně štěstí a 
hlavně postup do extraligy v příští sezóně. 
 
Noví prvňáčci 
(-mm-) Ve středu 11.4.2018 se u nás v Arpidě uskutečnil zápis 
do první třídy. Prý to bylo moc příjemné a my se budeme těšit 
na naše nové žáčky prvňáčky, kterých bude asi pět. Ať se jim ve 
škole daří. 
 
Na koně 
(-mm-) Protože už přišlo jaro, tak nám od dubna zase začala 
hipoterapie. Kdo neví, co to je, tak to si sednete na koně a 
cvičíte při jízdě. 
 
Kniha Vyvolená  
(-mm-) Tereza Kratochvílová, která chodila do Arpidy do školy, 
v loňském roce vydala svoji knihu s názvem Vyvolená. Takže je 
spisovatelka a taky ilustrátorka, protože si k tomu namalovala i 
obrázky. Panejo! Knížku si můžete pořád koupit i v Arpidě.  
 
Nové tváře mezi námi 
(-rb,mm-) Od 1. února nastoupila do Arpidy Jana Honnerová, 
což jsme za ní moc rádi, je to taková milá hodná vedoucí ze 
stacionáře. Ve stejný den posílil stacionář nahoře i Petr Galíček. 
A nesmíme zapomenout na Moniku Turkovou, která se vrátila 
jako asistentka do školy. Určitě jsou děti rády a doufám, že ji 
nezlobí, protože si to Monika nezaslouží, aby ji zlobily.  
 
V praktické škole to žije 
(-rb,mm-) Když se zeptáte v praktické škole, co je u nich 
nového, dozvíte se toho spoustu. Třeba, že mají nový kávovar. 
Nebo že Honza Zahrádka má zrovna alergii na prach. A taky, že 
Tomáš Novák naložil výýýýborné utopence a všem vzkazuje: 
„Dejte si utopence s domácím chlebem“.  
 

 
 
 

Jak si povedou obrázky? 
(-rb,mm-) Náš arteterapeutický 
ateliér odeslal své obrázky na 
Mezinárodní dětskou výtvarnou 
soutěž v Lidicích. Někdy na konci 
dubna se dozvíme, jestli dostanou 
také nějaké ocenění. No a pak ty 
obrázky v Lidicích taky vystaví. 
Tak držíme palce.  
 
Tradice před Velikonocemi 
(-mm-) Těsně před Velikonocemi 
se v Arpidě zase konaly takzvané 
tradice. Bylo tu živo, pletly se 
pomlázky, zdobila vajíčka, pekly 
jidáše, byl tu fotokoutek 
s dřevěnými zajíci. My z STD jsme 
prodávali výrobky. Bylo to fajn.  
 
Oslava narozenin 
(-pb-) Moje babička slavila 70. 
narozeniny.  Já jsem si oblékl nový 
modrý oblek a dřevěného motýlka 
a jeli jsme na oslavu, která byla 
v restauraci U Flíčku. Jako dárek 
jsem vyrobil za pomoci Pavly 
Koblásů truhlík a koupil jsem do 
něho kytičku. Babička měla 
z mého dárku a z povedené oslavy 
velkou radost.  
 

 
 Kresba: Petr Böhm  

Letem arpiďáckým světem – krátké zprávy z domova 



 

A zase masopust v Dubném 
Masopust se letos zase vydařil. Dubným proudilo 40 masek, 
které vytvořily skvělou atmosféru. Chodilo se od baráku k 
baráku, kde se hrálo, jedlo, pilo a tancovalo. U nás byly masky 
už dopoledne a bylo to zase vtipné. Nejvtipnější mi přišli psi, 
kteří mi označkovali balkonové dveře. Měli totiž v ruce jakýsi 
prostředek na mytí a tím právě stříkali různě lidem okna i 
projíždějící auta. I já jsem vyrazila za maskami, byla to pěkná 
podívaná. Odpoledne mě vyzvedla kamarádka s jejím malým 
synkem. Prvně jsme jeli jen tak na procházku, povídali jsme si, 
malý Petřík mezitím krásně spinkal v kočárku. Jak jsme se 
pomaloučku vraceli z klidné procházky, už z dálky bylo slyšet 
masopustní veselí. A tak jsme to všechno chvilku pozorovali z 
dálky. Jak jsme se k nim přibližovali, bylo jejich veselí čím dál 
hlasitější. Najednou začal poletovat sníh, tak jsme ještě kousek 
popocházeli s průvodem, v parku jsme se od nich oddělili a šli 
jsme domů. Bylo to hezky prožité odpoledne na čerstvém 
vzduchu.                                                              (Petra Velíšková)  
 

 
 

Kresba: Naděje Průšová 

Jeden svět 
Jeden svět, tak se jmenuje 
mezinárodní festival 
dokumentárních filmů věnovaný 
problematice lidských práv. Patří 
k nejvýznamnějším festivalům 
tohoto druhu v Evropě. Na jeho 
založení se v roce 1999 podílela 
obecně prospěšná společnost 
Člověk v tísni. Kromě projekce 
filmů probíhají na festivalu i 
diskuse s hosty. Festival se letos 
konal v Českých Budějovicích 19. - 
23. března 2018 v budově 
Českého rozhlasu. Tento festival 
byl zorganizován za podpory 
Československého červeného 
kříže a podpořil Nadaci pro 
transplantaci kostní dřeně. I my 
z STD centra Arpida jsme zhlédli 3 
dokumentární filmy, např. Leno a 
jeho rybka, Hadí žena, Rozárka a 
kuchařky bez domova. Seznámili 
jsme se s životy dětí, které hledají 
své místo mezi lidmi, chtějí být 
jako ostatní, řeší problémy svého 
domova a plní si své životní sny. 
(Martin Kotil)  
 

PoKLUS 
Do českobudějovické Slávie nám 
přijel zazpívat Tomáš Klus. 
Vyrazili jsme s partičkou 
z ARPIDY. Koncert se opět vydařil. 
Protlačili jsme se až k pódiu, takže 
jsem viděla dobře, aniž bych 
musela stát. Tomáš mě poznal, 
hned se na mne usmíval. Byla 
jsem totiž na jeho koncertě v 
prosinci ve Zlivi. Přišlo mi to 
hrozně hezké. Zase brouzdal mezi 
lidmi, tancoval a zpíval spolu s 
nimi. Jak tak kroužil davem, 
najednou se objevil i u mě. Tak 
jsme si společně zazpívali. Klus 
má ohromný smysl pro humor, 
dokáže ve svých písních vymýšlet 
jiná slova, než ta, která tam ve 
skutečnosti patří. Po koncertě se s 
námi vyfotil a povídal si.  
                             (Petra Velíšková)  



 

Velikonoce v Maďarsku 
Na Velikonoční pondělí jsme s rodinkou vyrazili na čtyřdenní 
pobyt do Maďarska. Bydleli jsme v termálních lázních Sárvár, kde 
to bylo opravdu moc hezké. Měli jsme objednanou snídani s 
večeří. Jídlo bylo ve formě švédských stolů, takže obrovský výběr. 
Pokaždé jsem se hrozně najedla a zároveň jsem si moc 
pochutnala. Každý den jsme byli naložení v místních bazénech. V 
každém byla jiná teplota vody. První byl nejstudenější, další 
teplejší, no a v tom posledním byla voda teplá jako kafíčko. První 
den našeho pobytu jsme se šli koupat až večer, to se mi hrozně 
líbilo. Také jsme podnikli dva výlety na půl dne. Ve středu po 
vydatné snídani jsme vyrazili do městečka Szombateli, kde jsme 
se procházeli, nakoukli jsme do různých obchodů s oblečením. 
Zašli jsme si na malou kávičku do McDonald´s a pomalu jsme se 
vraceli zpátky na parkoviště.  Po příjezdu do Parking Hotelu 
jsme se šli vykoupat do termálních lázní. Na každém rohu byla 
Cukrada (to je Maďarsky cukrárna). Opravdu jsme si to všichni 
moc užívali. Počasí bylo, jako kdybychom si ho naplánovali na 
celý týden. Předposlední den naší bezvadné dovolené jsme si 
udělali celodenní výlet k jezeru Balaton. Tam se mi líbilo úplně 
nejvíc. Je zřejmé, že Balaton je zaplněn turisty hlavně v létě, 
protože většina stánků byla ještě zazimovaná. Maďarsko 
doporučuji úplně všem. My jsme takto využili vánoční dárek od 
taťky.                                                                (Petra Velíšková) 
 
 

Rubrika: Píše nám Patrik Sysel 
 

Po několika měsících se opět ozval náš bývalý kolega a spolužák 
Patrik Sysel. Přinášíme vám jeho další dopis, tentokrát 
z Olomouce a rovnou s přímo hororovým a šokujícím zážitkem.  
 
Milý Arpiďáku, opět se Ti musím omluvit, že píšu o něco déle, 
než jsem slíbil a vím, že na kamarády by se zapomínat nemělo. 
Proto jsem se rozhodl Ti zase napsat. Inspiroval mne k tomu 
školní výlet, který zprvu vypadal pohodově. Jeli jsme se třídou 
na exkurzi do Moravského divadla v Olomouci. Vyráželi jsme od 
školy zájezdovým autobusem. V době samotné exkurze jsem 
ještě vůbec nevěděl, co mě čeká při cestě zpátky. Teda spíš, co 
na mě nečeká... Autobus. Po skončení exkurze vedoucí výletu 
řekla: "Máte ještě 45 minut čas pro vlastní účely. Pak se tady 
sejdeme a odjedeme." Já jsem si říkal, že si ještě odskočím na 
záchod. Po asi 10 minutách jsem vyjel na recepci, kde mi velmi 
milá slečna sdělila "Pane, Vaše skupina už odjela." Když jsem se 
oklepal z šoku, začal jsem situaci řešit tím, že jsem volal 
spolužákům a poté vedoucí exkurze, která se mi do telefonu 
omluvila, ale řekla, že jsem dospělý, takže za mne nezodpovídá 
a ať tedy jedu samostatně. Tak jsem se nadechl a vyrazil 
neznámo kam. Olomouc jsem vůbec neznal. Nakonec jsem se s 
pomocí pana hostinského místní hospody dostal na nádraží a ve 
20:00 vyrazil vlakem na kolej. S radostí Ti mohu říct, že 

úspěšně! Tak se, kamaráde, měj, a 
zase někdy příště, jo? Zdravím 
Tebe i všechny Tvé kamarády z 
Arpidy. Tvůj Patrik Sysel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš má Pět P 
Program Pět P je o tom, že 
dostanete dobrovolníka z toho 
programu. A pak vlastně jednou za 
týden můžete trávit svůj čas s tím 
dobrovolníkem, jak se vám zlíbí. 
Můžete třeba chodit do kina, ven, 
do centra města, do muzea atd. A 
tak jsem já s tím dobrovolníkem 
byl třeba v muzeu, na 
budějovickém náměstí a tak 
podobně. A se svým 
dobrovolníkem se znám nejméně 
půl roku. A je to strašně oblíbené.  
 

 
 

No, když patříte do programu Pět 
P, tak vlastně jsou tam různé 
činnosti jednou za týden ve volném 
čase. Jednou za měsíc jsou pak 
společné schůzky se všemi dětmi a 
dobrovolníky z programu. A 
dvakrát do roka jezdíme na 
víkendový pobyt do Prachatic.    
                          (Tomáš Kabourek)  
 
 
 
 
 

 

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. 

Více o programu Pět P v Českých 
Budějovicích najdete na:  
http://www.tempericb.cz/progr
am-pet-p/ 
 
 

http://arpidak.mypage.cz/
http://www.tempericb.cz/program-pet-p/
http://www.tempericb.cz/program-pet-p/
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V Itálii na horách 
O jarních prázdninách jsem byl 
v Itálii. Né u moře, ale na horách. 
Já nelyžuji, ale chodili jsme na 
procházky s babičkou. A když si 
táta zapomněl lyžařské rukavice 
na apartmánu, tak jsme mu je 
donesli k lyžařskému vleku. 
Popojeli jsme lanovkou a kousek 
šli pěšky k hezké restauraci. 
Nafotil jsem zde pěkné fotky hor a 
ochutnal jsem nápoj Bombardino. 
Mňam.                         (Petr Böhm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 
 

 

Dubnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Pavel Mikuška  

 

Malý Adámek se ptá maminky: „Mami, to je pravda, že jsem se 
narodil o půlnoci?“ „Ano, králíčku.“ „Doufám, že jsem vás 
nevzbudil?!“  
 

Ve vlaku si stěžuje stará dáma mamince: „Paní, ať mě hned 
přestane ten váš syn napodobovat!“ Maminka se otočí na dítě a 
okřikne ho: „Slyšíš, nedělej ze sebe kašpara!“  
 

„Mami! Běž vynadat panu pošťákovi, už hodinu nám sedí na 
švestce a sprostě nadává Alíkovi!“  
 

„Tati, můžu se odpoledne dívat na televizi?“ „Můžeš, Helenko, 
ale zapínat ji nesmíš!“  
 

„Mami, jdu do lesa na jahody.“ oznamuje Kačenka svůj odchod. 
„Ale, Kačenko, vždyť je zima!“ vymlouvá jí to maminka. „Neboj, 
mám čepici i rukavice.“  
 

Sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka a ptá se, co 
se stalo? „Škola nám shořela!“ vzlyká malá dívka. „Ale jdi ty, to 
se ti jen něco zdálo!“ povzbuzuje ji maminka. „No právě, 
béééé!“  
 

Našli jsme pro vás – veverka obecná 
 

Veverka obecná je středně velký hlodavec z čeledi 
veverkovitých obývající široké území v rozmezí od západní 
Evropy až po východní Asii. V České republice ji nalezneme v 
lesích všech typů, parcích, alejích, větších zahradách nebo 
hřbitovech se stromovým porostem. Má zrzavou, černou a 
někdy hnědou srst. Obvykle dorůstá 19 až 23 cm a dosahuje 
hmotnosti mezi 250 až 340 gramy, někdy i víc. Huňatý ocas, 
který jí napomáhá udržovat rovnováhu při lezení a skocích na 
stromech, a který veverka využívá jako pokrývku těla při 
spánku, je 14,5 až 20 cm dlouhý. Charakteristickým znakem pro 
veverku obecnou jsou střapce chlupů na ušních boltcích 
směřující do špičky. Stejně jako většina stromových veverek má 
i naše veverka ostré a zakřivené drápy, které jí pomáhají při 
lezení po větvích stromů. Většinu dne tráví hledáním potravy, 
kterou tvoří především semena šišek, houby, které si suší ve 
svých hnízdech, ptačí vejce, různé plody, např. oříšky, ale občas 
si pochutná i na čerstvé míze. Při konzumaci potravy přitom 
sedí jako většina veverkovců na bobku, přičemž si potravu drží 
v předních končetinách.   (Markéta Mondeková, Pavel Mikuška) 
 

Zábava, poučení a zajímavosti   

 

Věděli jste že, 
 

tohle je poslední vydání 
Arpiďáka v tomto školním 
roce? Kvůli volnům a pobytům 
už bohužel nestihneme dát 
dohromady další číslo. Těšíme 
se na vás zase ve školním roce 
2018/2019. Vaše redakce  
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