
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ARPIDAY oslavil čtvrtstoletí ARPIDY 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

ARPIDA ke svým 25. narozeninám uspořádala festival. ARPIDAY 
se uskutečnil na Českobudějovickém výstavišti. Mně se tam líbilo 
hrozně moc, potkala jsem se tam s lidmi, kteří dříve pracovali 
nebo chodili do školy v Arpidě. Udělalo mi to radost, popovídat si 
se starými dobrými přáteli. Bylo tam spousta zpěváků a skupin. 
Jako první vystoupila skupina The Tap, Tap z Jedličkova ústavu v 
Praze. Na této skupině se mi líbilo, že si ti lidi, i když každý z nich 
má handicap, umějí ze sebe udělat legraci. Bylo to krásné a 
energické vystoupení. Další, kdo mě ze zpěváků překvapil, byl 
Jakub Děkan, protože jsem znala ty jeho písničky, ale neuměla 
jsem si vybavit toho, kdo je vlastně zpívá. Celou akci moderoval 
Jiří Mádl, se kterým máme s kamarádkami fotku.  Na ARPIDAY 
také byla možnost zhlédnutí fotografií za těch 25 let, co ARPIDA 
funguje. Takže jsme s kamarádkou prohlíželi a já jsem se tam na 
nich hledala. Jsem totiž jedna z těch, co před pětadvaceti lety 
nastoupila do ARPIDY. A musím se přiznat, přátelé, že jsem se na 
některých fotkách vůbec nepoznala. Bylo tam také jídlo, to tam 
byly rozestavěné stánky. Já jsem si celou akci užila plnými 
doušky. Přišly tam ještě za námi dvě kamarádky, tak jsme i 
tančily. Vůbec bych se nezlobila, kdyby takových akcí bylo víc. A 
co myslíte? Šla jsem domů, jako jedna z posledních.                                                   
                                                                                        (Petra Velíšková) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Do knihovny 

Milí čtenáři Arpiďáku. Jistě víte, že 
každodenně můžete využít naši 
knihovničku v Arpidě. Čekají tam 
na vás zajímavé knížky, které si 
můžete půjčit i dokonce vzít 
s sebou domů. Teď bych vás rád 
informoval o činnosti našeho 
knihovnického týmu. Stále se plni 
elánu věnujeme rozvoji arpiďácké 
knihovny. Zajišťujeme pravidelný 
provoz (středa, čtvrtek) odborné i 
veřejné knihovny, provádíme 
inventarizaci knih a věnujeme se 
výběru knižních novinek. V práci 
nám pomáhá počítačový program 
Knihovna. Sepsat informace, 
doplnit chybějící údaje, evidovat 
nové knihy či kontrolovat zadávání 
dat do systému bývá složité a dává 
nám zabrat. Práce nás ale baví. 
Snažíme se co nejlépe plnit 
požadavky našich čtenářů. 
Doufáme, že i v tomto roce naše 
čtenáře potěšíme a práce v 
knihovně se bude úspěšně 
rozvíjet. Naši čtenáři to jistě ocení.   
                                     (Martin Kotil) 
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Rozhovor s panem ředitelem 
U příležitosti výročí 25 let 
zahájení provozu ARPIDY.  
 

Uvnitř najdete … 
 

Zážitky za 25 let 
Naši žurnalisté se s vámi podělí 
o své největší zážitky z ARPIDY.   

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

Víkend s Karavanem 
Jak Petr Böhm vyrazil na 
víkendovou cestu s karavanem. 
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Povídejte, jak to bylo, pane řediteli! 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Markem Wohlgemuthem ● 
 
 

Pane řediteli, jak dlouho trvaly přípravy oslav 25 let našeho 
centra a jaké akce byly k vidění? 
Jestli se nepletu, tak o akcích spojených s oslavou výročí jsme 
začali přemýšlet už koncem roku 2017. Začátkem ledna připravil 
grafik Tomáš Berit několik verzí loga pro výročí a začaly se chystat 
konkrétní akce. Bylo jich mnoho. Nechtěli jsme udělat jednu mega 
akci, ale cyklus menších akcí a aktivit tak, aby si každý mohl 
vybrat. Prvními akcemi bylo zpívání hymny na hokeji, natáčení 
klipu s Vypsanou fixou, zpívání s Pekařem. Pak jsme slavnostně 
odhalili pamětní desku panu Miloslavu Cibochovi – zakladateli a 
staviteli centra ARPIDA. V červnu proběhla úspěšně folková 
Arpiďácká Pohodička. Petra Coufalová vymyslela a připravila 
fotovýstavu, která byla v září v krásném prostoru kláštera na 
Piaristickém náměstí. Letní slunce nám ještě stihlo prosvítit 
Zahradní slavnost pro všechny Arpiďáky s muzikou a pohoštěním. 
Benefiční gastrofestival „Podpořme Arpidu s chutí“ předcházel 
velké PR podpoře festivalu ArpiDay, jako například vystoupení 
K.R.Bu na hokeji s Pekařem a jeho hitem napsaným právě pro 
Arpidu. ArpiDay v říjnu naplnil pavilon budějovického výstaviště 
lidmi i báječnou muzikou. A byla to tedy díky Jaromírovi Nováků 
mega akce. V listopadu proběhla „minikonference“ o ucelené 
rehabilitaci a založili jsme Asociaci ucelené rehabilitace. Teď 
Patrika Lebdušková s Bárou Povišerovou finišují s přípravami 
poslední akce zařazené do cyklu 25 let. Tou je další ročník 
benefiční „Andělské aukce“. Tak že vidíš, že přípravy trvaly vlastně 
celý rok.  
 

 
 
 
Změnilo se za 25 let v Arpidě 
něco zásadního?  
Když se Vám narodí dítě, tak na 
začátku je to samá změna a všechny 
se slaví. Jak dítě stárne a vidíte ho 
každý den, tak se Vám ani nezdá, že 
by se nějak zvlášť měnilo. Jenom 
další návštěva Vám řekne, že ho 
málem nepoznala. Za 25 let prošla 
ARPIDA právě tímto vývojem a 
událo se všechno podstatné. Tím, 
jak stárnete vy, tak se spíš zásadně 
mění naše vize a potřeba podpořit 
vaše další životy. ARPIDA dospěla.             
  

Jak je těžké shánět finance? 
Já už 6 let tenhle úkol nesu jen za 
jedno poutko, ale vím, že je 
samozřejmě velice těžké získat 
peníze na nové aktivity a zároveň 
vystačit s financemi na probíhající 
služby. Podmínky se mění a 
musíme reagovat pružně a rychle.  
   

Řešil jste nějakou těžkou situaci, 
při které jste měl chuť skončit 
jako ředitel? 
To má asi každý, kdo se o něco 
snaží. Nemůže všechno vyjít a dařit 
se přesně podle našich představ. I 
když mě to taky napadlo zkusit po 
28 letech v Arpidě něco jiného 
někde jinde, tak zatím jsem rád, že 
jsem ten hlas neposlechl. Vždycky 
to člověka zase trochu posílí a zjistí 
jaké má kolem sebe báječné lidi. 
 

Co byste popřál Arpidě do 
dalších let? 
Asi nejvíc spolupráci. Spolupráci 
klientů, jejich rodin, pracovníků, 
partnerů a organizací. Taky jí přeju 
splněné sny. Aby vydržela dělat 
dobrou službu podle potřeb lidí s 
postižením. Aby přecházely dny bez 
vážných průšvihů. Pracovníkům 
přeju, aby chodili rádi do práce a 
viděli výsledky své dřiny. A aby, až 
se bude slavit beze mne těch 50, tak 
měla stále co oslavovat. 
 

Děkujeme za rozhovor a přání. 

 

Rozhovory se zajímavými osobnostmi z ARPIDY 



 

 

 
 
 

Martin Pilný a Michal Pešta 
Vyzpovídala jsem nejstarší pracovníky z ARPIDY, jaký mají 
největší zážitek z uplynulých 25 let.  
 

Nejdřív jsem se na největší zážitek zeptala Martina Pilného. Ten 
odpověděl: 
„Když jsem Tě viděl úplně po prvé. Fakt, Petro. Myslím jak 
pozitivní zážitek. Udělalo to na mně ohromný dojem, parta 
veselých dětí. Hrozně hezky jste mě přijali.“ 
 

Dále jsem se vyptávala Michala Pešty, také on má několik zážitků 
z Arpidy:  
„Jak jsme se tenkrát před Vánoci všichni dospělí naházeli do 
bazénu. Nebo celý indiánský tábor. Nebo jak hráli učitelé a 
zaměstnanci ARPIDY v jídelně představení Mrazík.“ 
 

Na to ostatně vzpomínám i já, bylo to velmi vtipné. 
                                                                                        (Petra Velíšková)  
 

Nejlepší to bylo na plese 
Můj největší zážitek z Arpidy byl večerní ples. Byli jsme tam my 
z STD (Sociálně terapeutická dílna). A nejkrásnější šaty měla 
jedna klientka z STD Božena Sukdolová. Říkala jsem si, jestli 
vůbec půjde na ples moje oblíbená klientka Božka a nakonec šla. 
A já jsem čuměla jak blázen, jaké má hezké šaty a na rameně 
vytetovaného draka. Na plese byla tombola a já osobně jsem 
vyhrála dort. A jela jsem pak s Lucií Čečkovou taxíkem a bohužel 
jsem dort zvrhla a bylo po něm. Na plese jsme byli já, Pavla 
Cepáková, Iveta Svitáková, Lucie Čečková, Božena Sukdolová a 
další klienti. A někdo vyhrál v tombole i basu piv. Já osobně jsem 
měla jedno pivo taky. Potom jsem chtěla další, jenže Iveta řekla, 
že si mám dát vodu, jinak nedojdu domů. A druhý den jsem byla 
unavená a dala jsem si černý čaj.    
                                                                              (Markéta Mondeková) 
 

Líbil se mi Vánoční jarmark 
Nejvíc ze všeho se mi líbilo na Vánočním jarmarku. Je tam toho 
vždy mnoho. A my jsme tam s Pavlou Koblásovou taky prodávali 
různé výrobky z Hirzovky.  Nejlepší na tom je, že se tam na trzích 
všichni sejdou. Byl tam taky punč, prodávaly se hrnečky, 
malované oblečení, háčkované věci a tak podobně.  (Petr Böhm) 
 

Jaké zážitky mají moji spolužáci? 
Ptal jsem se spolužáků na jejich největší zážitky z Arpidy. Tak 
tady jsou: Lukymu se nejvíc líbí zpívání a vystupování s KRBem. 
Natálce se nejvíc líbí zpívání a vystupování s KRBem. Pro Oldu je 
největší zážitek zpívání a vystupování s KRBem. Kateřině se líbí 
naše třída na domečku a Monika má velký zážitek z kanceláře 
paní Dany.                                            (Pavel Mikuška) 

Petra na fakultě 
Baví mne psaní různých článků. 
Také velmi ráda čtu a když mám 
možnost, vyrazím do města s 
přáteli. Do budoucna bych chtěla 
pracovat v malém knihkupectví. 
Představuji si to tak, že bych lidem 
vyhledávala knihy na PC a 
případně bych je objednala. Na 
toto téma jsem si jednu sobotu 
povídala se studenty Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích. Zde jsem se 
účastnila projektu „Práce s lidmi, 
kteří mají nějaký handicap“.  
Projekt spočíval v tom, že si každý 
student vybral člověka s 
postižením a hovořil o něm. Já 
jsem byla na této hodině přítomná 
díky Petře Coufalové. Ta si vybrala 
dětskou mozkovou obrnu a 
hovořila o mně. Vlastně jsem z 
části mluvila já a musím říci, že mi 
studenti rozuměli dobře. Byli ke 
mně velmi milí a měli se mnou 
obrovskou trpělivost. Petra mě 
nechala hodně mluvit, spolužákům 
ani moc nepomáhala, když mi 
náhodou nějaké to slovo 
nerozuměli. Měly jsme pro ostatní 
studenty připravenou hru 
Čokohendikep.  V ní si ostatní 
vyzkoušeli, jak náročné je dělat 
věci v časovém presu. Házelo se 
hrací kostkou, dokud nepadla 
šestka. Když byla hozená, začal si 
hráč rychle oblékat čepici a 
rukavice. Potom musel načít 
čokoládu (Studentskou pečeť) a co 
nejvíc jí sníst příborem. Na závěr 
výuky jsme ostatním pustily video 
s názvem Nikdy to nevzdávej. Je to 
vlastně mé motivační video, co 
jsme před třemi lety s Petrou 
společně natočily. Z celé hodiny 
jsem měla skvělý pocit. Všichni 
jsme se společně na konci vyfotili a 
dostala jsem růžové tričko s 
nápisem Nikdy to nevzdávej!   

                         (Petra Velíšková)   

Zážitky z 25 let v ARPIDĚ 



 

Cože to říkáš, Petro? 
Ptají se mě občas, jak vnímají lidé můj handicap. Musím říci, že 
spíše pozitivně. Většinou se mi snaží různě pomoci. Jsou 
ochotní, ptají se mne, jak a s čím chci pomoci. Přiznám se, že je 
to pro mne také cenná zkušenost, umět si o pomoc říci. Celkem 
často si uvědomuji, že vlastně nevím, jak vysvětlit nebo popsat, 
co vlastně potřebuji. I když se také najdou mezi námi tací lidé 
(zejména děti), kteří se dívají, jako kdyby prvně viděli invalidní 
vozík.  U dětí tomu ještě rozumím, jsou malé, ještě nemají 
zkušenosti. Úplně malá batolata nejvíce zajímá můj „vůz“ (hlavně 
ta dvě velká kola). Co mě občas ale zaráží je reakce dospělých. 
Rozumím třeba tomu, že když se opravdu setkávají s vozíčkářem 
třeba úplně poprvé, tak budou asi chvilku koukat zvláštně. 
Mohou přemýšlet nad tím, jak začít s člověkem na vozíčku 
komunikovat. Tomu dotyčnému vozíčkáři to může být 
nepříjemné. Může se cítit divně. Ten cizí člověk ho svou 
počáteční reakci může i rozhodit. Prostě beru svůj život takový, 
jaký je. Ani se nějak nehroutím z toho, jak ke mně ostatní lidé 
přistupují.  Stává se mi také i to, že se ke mně chovají jako k 
dítěti. Když třeba přijde do ARPIDY nový zaměstnanec nebo 
praktikant a vidí mě úplně poprvé, tak mi připadá, že mě vnímá 
jako dítě. Mluví na mne zdrobnělinami, nechová se úplně 
přirozeně vzhledem k mému věku. V tu chvíli se já zarazím a 
nevím si rady, jak s tím člověkem komunikovat. Potřebuji 
pomalejší přístup lidí, kteří se mnou hovoří úplně poprvé. Zažila 
jsem tento problém snad poprvé před rokem. Byla jsem na 
Putování s Domečkem, což je organizace, která sídlí v Trhových 
Svinech. Asistovala mi paní, kterou jsem viděla úplně poprvé. 
Působila hrozně mile, jenom ta domluva mezi námi hrozně vázla. 
Přece jenom hovořím pomaleji, někdy i potichu. Asistentka Petra 
na mě byla příliš rychlá a za celý pobyt mi nerozuměla. Vždycky 
se obracela na mou kamarádku s tím, aby jí přeložila, co právě 
říkám. A čím víc jsem chtěla, aby mi porozuměla, tím víc jsem 
byla ve stresu a bylo to těžší. Díky této nepříjemnosti jsem se 
naučila sdělovat všem, kteří se se mnou postupně seznamují, aby 
na mne nepospíchali a dali mi prostor mluvit. Říkám přísloví: 
Něco špatné je pro něco dobré. Tak od té doby, když jezdím z 
ARPIDOU někam na pobyt, není mi jedno, jakou asistentku 
mám.                                          (Petra Velíšková) 
 

Adámek a teta 
Představte si, že loni o Vánocích sestra přišla s ultrazvukem, že 
je těhotná. A já jsem si říkala, že si sestra asi dělá srandu. A 
nebyla jsem v tu chvíli moc nadšená. Ale blížil se čas, kdy měl 
být najednou Adámek (tak se jmenuje) venku z břicha. Porod 
byl dlouhý, on furt nechtěl ven. A pak se narodil 12.7. 2018 v 
9:48 a já jsem už tak moc ráda, že ho taky mám! Doufám, že až 
vyroste, tak se bude ptát své mamky: ,,Pojedeme za babičkou a 
za tetou?“ Ta babička znamená moje mamka a ta teta to jsem já.  
                                                                           (Markéta Mondeková)  
 

 
 Kresba: Naděje Průšová  

 

Prázdniny v Kolíně 
O prázdninách jsme byli na 
návštěvě u strýce v Kolíně. Odtud 
jsme vyráželi na výlety.  Třeba 
ráno jsme přijeli na železniční 
stanici Řepařská drážka - Starý 
Kolín, kde jsme si prohlédli, jak je 
zde zobrazená historie, kdy se 
cukrová řepa svážela z okolních 
polí do cukrovaru Kolín. Dále jsme 
si prohlédli přípravu parní 
lokomotivy před jízdou. Poté jsme 
nasedli do odkrytých vagonků a 
vypravili jsme se na cestu mezi 
poli. Po cestě strojvedoucí 
přikládal uhlí a z komína se valil 
hustý kouř. Na konečné stanici se 
lokomotiva otočila a odvezla nás 
zase zpět. Navštívili jsme také 
zámek Český Šternberk.  V Kolíně 
jsme vystoupali do staré 
vodárenské věže. Z kopule, kde 
dřív byla voda, je nyní vyhlídka na 
Kolín a okolí. Byli jsme v muzeu 
historických motorek a traktorů. 
Tam jsem si prohlédl i 100 let 
staré exponáty. O prázdninách 
jsem se také koupal v bazénu a na 
koupališti, jezdil sem na kole a 
sbíral houby. Prázdniny jsem si 
pěkně užil.            (Pavel Mikuška) 



 

Víkend s karavanem 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

V říjnu jsme si udělali krásný výlet s kamarádem Marečkem a 
s karavanem. Dojeli jsme s ním do Mariánských Lázní, kde jsme 
navštívili park miniatur. Vyfotili jsme si například Ještěd 
s lanovkou a fotku jsme poslali babičce. Babička se lekla, že 
jsme jeli lanovkou na Ještěd místo do Mariánských Lázní 
ochutnávat prameny. My jsme ale také ochutnali oplatky, 
mňam. Večer jsme si opekli buřty a v neděli jsme vyrazili do 
Německa na koupání. Počasí se povedlo a s karavanem to bylo 
prima.                                                                                (Petr Böhm) 
 

Kroužky budou 
Lidičky, po dlouhé době prázdnin se zase vracím do Arpiďáku a 
doufám, že se na moje články těšíte. Určitě vás mrzelo, jak jsem 
dlouho nepsala. Ale ještě o prázdninách jsem mamce říkala, že 
už nechci chodit na žádné kroužky ani na Arpiďáka. Ale dnes 
ráno (když to píšu) 9.10.2018 jsem vstala a nedalo mi to. Tak 
jsem si říkala: „Já asi potěším mamku a půjdu na Arpiďáka“. 
Najednou jsem chtěla na všechny kroužky od pondělí do středy, 
ale to by bylo moc drahé. Já mám třeba iBocciu a po ní na mě 
čeká mamka. No a jedna holka se pořád ptá mojí mamky, co 
budu dělat doma? A už mě to štve, jak se furt ptá. Tak proto 
budu chodit na všechny možné kroužky. Doufám, že to vyjde. 
                                                                            (Markéta Mondeková) 
 

Adámek podruhé 
Jak jsem už psala o miminku Adámkovi, tak včera 12.11.2018 
sestra ukazovala video, jak už hezky baští ze lžičky, učí se pěkně 
komunikovat a převaluje se z boku na bříško, tak mám radost. 
Nevím, jak vy, ale já přeju Adámkovi hodně úspěchu, ať se drží 
a jde mu to pořád tak hezky jako teď.      (Markéta Mondeková) 
 

Dovolená v Bibione 
Letos poslední týden v červnu jsem 
opět vyrazila s rodiči do nádherné 
Itálie. Poprvé od té doby, co tam 
jezdíme, jsme bydleli v hotelu. 
Jmenoval se Ambasador.  Je právě 
nově opravený, pokoje jsou sice 
hrozně malinké, ale jinak celý 
hotel je nádherný. Měli jsme pobyt 
objednaný i se snídaní, takže to 
byla úplná pohodička. Jídlo bylo ve 
formě bufetu, kde si každý mohl 
dát, na co si vzpomněl. Já jsem si to 
osobně užívala, nevěděla jsem, co 
bych hned snědla. Jestli vajíčka s 
klobásou, ovoce nebo zákusky. Ale 
neodpustila jsem si každodenní 
ranní kávu a k tomu něco 
sladkého. Na pláž jsme to měli 
jenom kousek, tak jsme ani nešli 
daleko. Letos snad poprvé od doby, 
kdy do Bibione jezdíme, nebylo 
takové úmorné vedro. Bylo zkrátka 
tak akorát. Přiznám se ale, že mi ta 
horka malinko chyběla. Přece 
jenom jsem jela na letní dovolenou 
chytit nějaký ten bronz. Zase na 
druhou stranu, kdyby bylo horko, 
nejeli bychom na výlet do Caorle, 
kde je to také moc hezké. 
Připomínalo mi to Benátky. V 
Caorle jsme se procházeli po 
pobřeží, až jsme se dostali do 
samotného městečka. Na zpáteční 
cestě jsme se zastavili u 
kamarádky Boženky, která v tu 
samou dobu jako my byla také na 
dovolené v Bibione. Dali jsme si 
společný drink (Aperool) a jeli 
jsme zpět k hotelu. Dovolená byla 
nádherná a už nyní se těším na 
příští rok, až pojedeme na výlet na 
noční Benátky.   (Petra Velíšková) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Neváhejte a podívejte se také na 
naše internetové stránky.  

http://arpidak.mypage.cz/
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Ježek obecný –  
zjistili jsme za vás 

 

 
Kresba: Pavel Mikuška 

 
Ježek žije podobným způsobem 
života jako třeba medvěd. Čili na 
jaře a v létě hýří aktivitou a na 
podzim a zimu se uklidí někam do 
pelíšku. Přes toto období spánku 
se jeho tělesná teplota pohybuje 
kolem 5 stupňů. Jakmile však 
začne na jaře hřát sluníčko, jeho 
tělesná teplota se zvýší až na 35-
37 stupňů a ježci se pomalu 
probouzejí k životu. Zásoby si 
vytvářejí pojídáním žížal, plžů a 
spadaného ovoce. Na jídelníčku se 
občas objeví i vajíčka. Za potravou 
se vydávají až několik kilometrů. 
Za 35-39 dní po spáření se samici 
narodí až deset mláďat. To se 
může stát i dvakrát ročně. Druhý 
vrh však nezřídka nepřežije zimu. 
Mláďata se rodí slepá. Oči se jim 
otevřou až po dvou týdnech 
života. Potom také začínají 
tmavnout a tvrdnout původně 
měkké a bílé ostny.  
                                (Pavel Mikuška) 
 
 
 
 

 

Listopadové vtipy pro dobrou náladu 
Výběr sestavil Pavel Mikuška  

 

Malá Zuzanka pláče mamince, že ji bolí bříško. „To proto, že je 
prázdné, kdybys v něm něco měla, nebolelo by tě.“ odpoví 
maminka. Když večer přijde tatínek z práce, vzteká se, že ho 
celý den už bolí hlava. Přijde k němu Zuzanka a povídá mu: „To 
proto, že je prázdná, kdybys tam něco měl, nebolela by tě.“  
 

Chlapeček se snažně natahuje na špičky, aby zazvonil na 
zvonek, ale marná sláva, nedosáhne tam. Jde kolem starý pán, a 
když vidí chlapcovo trápení, chce mu pomoct a zazvoní. Chlapec 
na něj s povděkem pohlédne a řekne: „Fajn dědo a teď 
zdrháme!“  
 

Paní učitelka se ptá Danečka, čím by chtěl být, až vyroste? 
„Chtěl bych být milionářem, jako můj otec.“ „Tatínek je 
milionář?“ ptá se zvědavá kantorka. „Ne, ale taky by jím chtěl 
být.“  
 

„Tati, je Rudé moře opravdu červené?“ „Ty máš ale blbé otázky, 
nemáš tam nějakou inteligentnější?“ čílí se otec. „Mám, kdy 
umřelo Mrtvé moře? 
 

Maminka slíbila Honzíkovi jízdní kolo. Koupí mu je a Honzík ho 
hned zkouší a volá: „Hele mami bez rukou!“ A za chvíli: „Hele 
mami bez nohou!“ Prásk! Honzík spadne a volá: „Hele mami bez 
zubů!“  

Kresba: Naděje Průšová 

 

Zábava, poučení a zajímavosti   
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