
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Milí čtenáři, 
právě se vám dostalo do rukou úplně první vydání Zápisníku Klubu 
mladých žurnalistů centra Arpida. Má ambici zaznamenávat příběhy, 
zprávy, reportáže, úvahy, fejetony, ankety a další novinářská i jinak 
literární dílka mladých žurnalistů pracujících od letošního října ve 
stejnojmenném školním kroužku v Arpidě. Prozatím jsou tři: Martin 
Jenšovský, Radek Benýšek a Markéta Mondeková. A přinášejí vám 
svůj osobitý pohled na události, akce, prožitky a věci, které je 
obklopují tady v Arpidě i mimo ní. A zápisník s názvem „Arpiďák včera, 
dnes a zítra“ jim umožňuje se s vámi o tento jejich náhled na život 
podělit a zároveň vám přinést další zajímavé a užitečné informace, 
které vás pobaví, ponaučí či inspirují. V tom nám ještě pomáhá 
kreslířka Naděje Průšová, jejíž kresby na pomezí ilustrace a karikatury 
v našem zápisníku najdete. Vše je jednou poprvé (tedy toto 1. číslo 
Arpiďáku) a učení dělá mistra (takže se budeme určitě snažit a 
zlepšovat dále). Proto buďte shovívaví, ale zároveň nám nezapomeňte 
říkat, co vás na naší žurnalistické práci zaujalo, co se vám třeba 
nelíbilo a taky vaše nápady, o čem bychom měli psát příště. Děkujeme 
za váš zájem. 

Za mladé žurnalisty Jan Šesták – vedoucí kroužku 
 

Výprava za švestkovou vůní nám chutnala 
V pátek 16.10.2015 jsme se my, studenti arpiďácké praktické školy 
dvouleté, zúčastnili švestkových trhů na budějovickém  náměstí 
Přemysla Otakara II. Prodávaly se tam více méně věci ze švestek, jako 
jsou koláče nebo švestkové knedlíky. Ale švestkové trhy nejsou jenom 
o prodeji věcí ze švestek, ale také třeba něco k snědku. Třeba 
bramboráky,  halušky, párek v rohlíku. Ale také jsme viděli pána, který 
vyfoukával ze skla například koně se sáňkama. Myslím si, že jsme si to 
všichni užili. A výlet jsme zakončili obědem v McDonaldu a pak už 
jsme se vrátili zpět na Arpidu.                                      (Radek Benýšek)  
                                                              

Zkuste Markétin recept na švestkový koláč 
Jestli jste nebyli na švestkových trzích, můžete si upéct švestkový 
koláč sami doma. Já s mamkou to děláme docela často. Proto vám 
tady přináším osvědčený recept. Co potřebujeme? Na těsto: 1 hrnek 
hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky 3/4 hrnku moučkového 
cukru 1 vanilkový cukr 1 hrnek mléka 3/4 hrnku oleje 1 vejce 1/2 
prášku do pečiva. Na drobenku: 3/4 hrnku polohrubé mouky necelá 
1/2 hrnku moučkového cukru cca 70 g másla. A pak taky samozřejmě 
švestky. Všechny suroviny na těsto dáme do mísy a důkladně 
promícháme. Nalijeme na plech vyložený papírem na pečení (nebo 
vymazaný a vysypaný). Poklademe půlkami švestek a posypeme 
drobenkou. Pečeme v troubě vyhřáté na 180-190°C asi 30 minut.  

                                     Dobrou chuť vám přeje Markéta Mondeková. 

 

 

 

 

 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Fejeton Martina Jenšovského 
 

Milí čtenáři, představte si, že od 
příštího roku se možná na 
některých školách začne učit až 
od devíti hodin. Slyšel jsem to 
v televizi od paní ministryně 
Valachové. Podle mě je to super, 
protože když třeba budeme mít 
ráno naspěch, abychom stihli 
školu, tak budeme mít fůru času 
a všechno můžeme dělat pěkně 
pomalu. Tak třeba: pomalu vstát, 
pomalu se obléct, pomalu si 
vyčistit zuby, vypít si pomalu 
kafe, pomalu se oholit, pomalu si 
uvázat kravatu a dát pusu 
manželce. Už jsem to říkal 
kamarádovi, ale ten mi nevěřil. 
Prý je to blbost. Tak nevím, co si 
o tom mám myslet. Ráno na 
silnici je stejně zácpa a my 
musíme jet s taťkou autem taky 
pomalu. A pan učitel se na nás 
každé ráno dívá a diví se, že 
nikdo nezíváme. Ten by byl určitě 
taky rád. A co tomu říkáte vy milí 
čtenáři? 

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 1    listopad/2015 



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Kauza Radka Benýška:  

Zruší se základní praktické školy? 
 

Zaslechl jsem ve zprávách, že by se od školního roku 2016/2017 měly rušit 
speciální školy pro postižené. Já sám chodím posledním rokem do speciální 
školy do Arpidy v Českých Budějovicích. A s rušením speciálních škol pro 
postižené nesouhlasím. Myslím si, že postižené osoby potřebují zvláštní péči 
a asistenci při běžných činnostech. Například při toaletě. A potřebují 
speciální úpravu učiva a někteří žáci i speciální přístup kantorů nebo 
individuální učební plán. Na běžných školách po zdravé žáky by to bylo 
těžké skloubit s běžným učivem. Nehledě na to, že nikdy nevíme, jak se 
ostatní žáci budou k nám  postiženým chovat. Ještě na běžných školách mají 
jiné a mnohem těžší učivo, které bychom my těžko zvládali. Mě se libí na 
Arpidě  to,  že máme lehčí učivo. Učíme se pomaleji a máme hodné učitele a 
učitelky, kteří mají pochopení s naším hendikepem. 
 

Abychom se v tom já i čtenáři Arpiďáka lépe vyznali, položil jsem několik 
otázek panu učiteli Mgr. Ivanu Kolářovi, který je pověřený vedením škol 
v Arpidě.  
 

Pane učiteli, můžete čtenářům Arpiďáka vysvětlit, jak je to ve skutečnosti 
s rušením praktických škol, o kterém jsme slyšeli v televizi? 
Tyto školy se neruší. Dochází k úpravě podmínek vzdělávání tak, aby od 
1.září 2016 dostali žáci s lehkou mentální retardací, žáci s nějakým 
zdravotním postižením nebo cizojazyčně mluvící žáci možnost více se 
vzdělávat ve třídách běžných základních škol. K zajištění jejich speciálních 
potřeb při výuce a sebeobsluze má sloužit větší počet asistentů pedagoga, 
osobních asistentů, překladatelů a přepisovačů, tak, jak to znáte z výuky v 
Arpidě. Běžné základní školy budou muset umět tuto podporu také zajistit. 
To ale neznamená rušení škol pro žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami (bezbariérové prostředí, menší počet žáků ve třídě, speciální 
lavice a pomůcky atd.). 
 

Co si, pane učiteli, o těchto změnách myslíte? 
Určitě je správné, že žáci se zdravotním postižením dostanou více šancí na 
vzdělávání v běžných školách. Ale špatně se mi to hodnotí, pořád je málo 
informací. Jsem zvědavý, jak si s novými podmínkami poradí běžné školy. U 
nás určitě dojde k administrativním změnám školních vzdělávacích plánů a k 

vytvoření většího množství 
individuálních vzdělávacích plánů. 
Takový bude muset mít totiž každý žák.  
 

Můžete ubezpečit žáky speciálních škol 
v Arpidě, že je nečekají žádné velké 
změny a žádné stěhování? 
Doufám, že žáci škol v Arpidě změnu 
příliš nepocítí. Samozřejmě hlavně záleží 
na tom, jestli budou žáci o vzdělání v 
Arpidě i nadále stát. Pan ředitel školy v 
Arpidě rušit nebude a chystáme otevření 
nových prvních tříd pro nové žáky v 
příštím školním roce.   
 

Moc děkujeme za Vaše odpovědi.  
 
Jak vidíte, milí čtenáři, informaci ze zpráv 
jsem nepochopil úplně správně. Ale je 
hodně těžké se v tom vyznat. Ani teď 
v tom nemám jasno. A co teprve žáci 
praktických škol, o kterých se tohle 
všechno povídá? Základní školy praktické 
se neruší! Alespoň ne úplně. Ale podle 
některých zpráv to tak vypadá a někteří 
lidé to mohou takto pochopit. Jenže jak 
to dopadne, když se ruší vzdělávací 
program, podle kterého se v těchto 
školách vyučuje? 
 
Na doplnění mého článku jsem oslovil 
anonymně ještě pár lidí v Arpidě a položil 
jsem jim krátkou anketní otázku: Byli 
byste pro úplné zrušení výuky 
v základních školách praktických? 
Odpovědi byly zajímavé: 
*Ne, musí zůstat pro žáky a rodiče 
možnost výběru mezi speciální školou a 
běžnou základní školou. Někomu to 
může vyhovovat. 
*Zrušit je by byla škoda a myslím, že 
základní školy nejsou na integraci 
připravené. Určitě je to vždy velká zátěž 
pro třídy na základních školách. 
*Když se zruší vzdělávací program pro 
základní školy praktické, může to tak 
dopadnout. Určitě jsem pro co největší 
integraci. Ale myslím si, že by děti a 
rodiče měly mít možnost výběru. 
*Nebyl, nesouhlasím s tím. 
*Určitě pro to nejsem, některé děti 
potřebují více podpory. A nelíbilo by se 
mi, kdyby se děti s postižením staly 
terčem posměchu. 
 

Radek Benýšek 
 

Vaše názory na toto téma mi můžete posílat na 
můj email radekbenysek@seznam.cz.  

mailto:radekbenysek@seznam.cz


 

Nezmaři zpívali benefičně 
V pátek 9.10.2015 od 19 hod. se 
v kostele sv. Vojtěcha v Českých 
Budějovicích konal benefiční  koncert 
folkové skupiny Nezmaři. Jako host 
vystoupil domácí dětský sbor hudební 
školy Vojtěch, ve kterém zpívám taky já 
(Martin Jenšovský). Výtěžek z tohoto 
koncertu bude věnován na nákup 
aparatury pro hudební školu. Koncert se 
povedl. Publikum bylo veliké. Náš sbor se 
skládá z 10 holek a z 5 kluků. Jako 
doprovod nás doprovázely tyto nástroje: 
klarinet, hoboj, trumpeta, elektrické bicí, 
kontrabas, baskytara, rocková kytara, 
kytara. Písničky jsme zpívali většinou 
dětské i od Nezmarů, například Hodné 
štěně, Moje teta Sylva, Hej člověče boží, 
Halelujah, Kdo si zpívá, má do ráje blíž, 
Musíš jít dál. Po skončení koncertu si lidé 
dokonce stoupli a tleskali.                  (MJ)   

                                                                           

Výtečný folk v Budějovicích  
Recenze CD: Českobudějovická folková 
kapela Epydemye vydala své třetí album 
s názvem Kotlina. Album obsahuje 
jedenáct písniček, s příběhy hrdinů 
novodobých československých dějin. 
Jsou mezi nimi Milada Horáková, Jan 
Palach nebo parašutisté Gabčík a Kubiš. 
Písničky jsou zpracovány klasickým 
písničkářským způsobem. Šikovná práce 
se slovem a bezvadný zpěv dělají 
z tohoto alba jednu z nejpovedenějších 
desek letošního roku. A především 
písnička Kdo jsme my, se může stát 
oblíbeným hitem. Desce udělují 
hodnocení 85 procent a doporučuji. (MJ)                                                                              
 

 

Hrají dobře, ale na poslední chvíli! 
 

Všichni v Arpidě znají pana učitele Jiřího Mertu a také jeho výbornou kapelu 
K.R.B., ve které kromě učitelů hrají a zpívají také žáci z naší arpiďácké školy. 
Taky tam hraji na bicí já, Markéta Mondeková. Ale možná, že mnozí nevědí, 
že pan učitel Merta má ještě jednu kapelu. V ní hraje hodně pracovníků 
Arpidy a všichni říkají, že jsou fakt skvělí. Proto jsme se rozhodli udělat 
v Arpiďákovi rozhovor s panem učitelem Jiřím Mertou, abychom čtenářům 
tuto další kapelu představili.  
 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Pane učiteli, jak se jmenuje kapela a kdy byla založená? 
Naše kapela se jmenuje Na poslední chvíli. Panečku, je to pěkně stará 
kapela - přes deset let určitě. Hned z počátku našeho vystupování (u krbu) 
jsme potřebovali napsat na pozvánky nějaký název kapely a tehdy napadlo 
Moniku (ta hraje na bicí), když je to vystoupení naplánováno na poslední 
chvíli, budeme se tak zatím i jmenovat. No a už to zůstalo. 
 

Kdo v té kapele hraje a na jaké nástroje? 
V kapele se vystřídalo více muzikantů. A jsou to z velké části pracovníci 
centra ARPIDA. V současné době je složení následující: Jitka Činátlová 
(akordeon, zpěv), Iva Pittnerová (kytara, zpěv), Monika Vachelová (bicí), 
Štěpán Klučka (kytara, zpěv), Honza Pejchal (trubka), Jirka Merta (basa) a 
teď nově se k nám přidal Honza Šesták (klávesy) a vrátila se Míša Doležalová 
(kytara, zpěv). A (zatím) jednu píseň nám zpívá Trudy, což je přezdívka Pavly 
Koblásové. Občas hraje i bývalý bubeník Honza Gajdoš. 
 

Jaké písničky nejčastěji hrajete? 
Hlavně převzaté. Každý má možnost navrhnout, co by rád hrál. Vyzkoušíme 
to, a pokud to zní v našem podání dobře a jde nám to, písničku zařadíme a 
hrajeme ji. Oblíbené písně napříč kapelou jsou třeba Let the sunshine, 
Vlajky, písničky od Beatles, Marie od Zuzany Navarové. Prostě rock, pop a 
někdy i folk!  
 

Kde můžou čtenáři Arpiďáka kapelu v nejbližší době slyšet? 
Takže milí čtenáři, posluchači. Slyšet nás můžete v baru Level v Českých 
Budějovicích v sobotu 28.11.2015 večer. Bude to takové předvánoční hraní. 
Srdečně vás zveme a bude nám potěšením vám zahrát. Takže Na slyšenou! 
 
 

A my moc děkujeme za rozhovor a přidáváme se k pozvání na báječný 
koncert kapely Na poslední chvíli.                                 (Markéta Mondeková) 



 

Jak jsme zasadili  
strom morušovník 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Morušovníky jsou ovocné stromy 
pěstované zejména v teplých a úrodných 
oblastech. Přežijí ale i tuhé zimy v 
oblastech chladnějších. Na našem území 
jsou známé už dlouhou dobu a 
oteplování klimatu značně usnadňuje 
jejich šíření v Evropě. Plody moruše jsou 
jedlé, příjemně sladké a šťavnaté a velmi 
se podobají ostružině. Jsou buď fialové, 
nebo bílé a obsahují léčivé látky. Dají se 
z ní dělat pečené čaje, džemy, 
marmelády a podobně. My to v sociálně 
terapeutické dílně chceme zkusit. Proto 
jsme si jeden takový morušovník zasadili 
v Arpidě u domečku. Nejvíc zasazovali 
Honza Pejchal, Tomáš Dvořák a Katka 
Nováková. A vy se těšte, co z moruše 
příští rok vyroste. Kdyby z toho nebyla 
šťáva, nevadí. Morušovník se používá i k 
výrobě hedvábí. V Japonsku se užívá 
dřevo morušovníku k výrobě speciálních 
soudků a v Turecku k výrobě hudebních 
nástrojů.               (Markéta Mondeková)  
 
 

 

 

 

Předvánoční anketa 
 

Za pár dnů začne advent. A to už je pro všechny předvánoční čas. Markéta 
s Martinem proto vyrazili do útrob Arpidy a uspořádali malou předvánoční 
anketu. Všichni dotazovaní jim odpověděli na dvě otázky: 
 

1) Co míváte doma na štědrovečerní večeři? 
2) Na co se těšíte v předvánočním čase v Arpidě? 

 

Milena, 35 let: 
1) Řízek, vinnou klobásu, bramborový salát. 
2) Na atmosféru. 

 

Alena, 39 let: 
1) Kapra a bramborový salát. 
2) Na vánoční pohodu. 

 

Vít, 41 let: 
1) Máme kubu. 
2) Na perníčky. 

 

Daniela, 28 let: 
1) Kapra, salát a šišky s mákem. 
2) Na vánoční tradice a na atmosféru. 

 

Karel, 40 let: 
1) Kapra, rybí polévku a bramborový salát. 
2) Na koledy. 

 

Barbora, 17 let: 
1) Rybu a brambory. 
2) Na nic se netěším. 

 

Pavel, 32 let: 
1) Smaženého kapra, vepřový řízek, kubu a čočkovou polévku. 
2) Na atmosféru, tradice a kapelu K.R.B. 

 

Děkujeme za odpovědi.                 Markéta Mondeková a Martin Jenšovský. 
 

Radostné Vánoce Vám všem! 
 

Na závěr hrst vtipů pro dobrou náladu 
 

Plazí se dva hadi a mladší se ptá: „Mami, jsme jedovatí hadi?“ „ne, proč se 
ptáš?“ odpoví maminka. „To je dobře, já jsem se totiž kousl do jazyka.“ 
 

 

„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo kávu, píchá mě pod levým okem.“ 
stěžuje si paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat ze šálku lžičku. 
 

A jeden Vánoční: „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek 
maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zaujal tě ARPIĎÁK? Myslíš, že by ses chtěl podílet na jeho vzniku? Rád by ses taky učil práci 

novináře? Nebo umíš fotit, či kreslit? Píšeš dobře na počítači? Přijď mezi nás! Přidej se! 

Budeme rádi, když nás bude víc. Zavolej na 385 777 072 nebo nechej vzkaz na recepci.     
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