
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zajímavá beseda s Jirkou Čeloudem 
Milí čtenáři, dne 2. 2. 2016 jsme měli v jídelně v Arpidě besedu 
s panem Jirkou Čeloudem. Jirka Čeloud je po úraze postižený a 
nemůže chodit. A tak jezdí na handbiku. Co to je? Je to kolo, na 
kterém se šlape rukama, protože nohy šlapat nemůžou. A při 
besedě nám Jirka vyprávěl, jak jezdil na handbiku přes Maroko a 
Island. A o tom všem nám Jirka pustil sedmdesáti minutový film 
Zlom vaz!, který natočil. Lidi z Arpidy měli spoustu otázek. 
Například Jakub Smejkal se ho ptal na teroristy a Jirka odpověděl, 
že žádné teroristy nepotkali. Na cestě ale zažívali různé jiné útrapy. 
Například tam byla strašná zima. V některých městech se nemohli 
ubytovat, protože to policie nedovolila. Jinde je zastihla písečné 
bouře. Jirka Čeloud nám řekl, jak vlastně na nápad takhle cestovat 
přišli. Jednou si Jirka zašel s kamarády na pivo. Povídali si o panu 
Heřmanovi, který taky cestuje na hadbiku. A prý, když to zvládnul 
pan Heřman, tak by to zvládl Jirka Čeloud taky. A tak vznikl nápad 
na tuto cestu. Celá beseda byla moc pěkná a naučná. Mohli jsme si 
vyzkoušet i ten handbike. Jirka je statečný, že na handbiku přejel 
celé Maroko a Island.  My jsme v těchto zemích nikdy nebyli. 
Kdybychom handbike měli, tak bychom zkusili jet z Českých 
Budějovic do Prahy. Ale nevím, jestli bychom to zvládli. Více o 
Jirkovi Čeloudovi a jeho cestách najdete na adrese 
http://3handbikes.com.    (Martin Jenšovský, Markéta Mondeková) 
 

Masopust na Hosíně, plný zážitků 
V sobotu 6. 2. 2016 se uskutečnil již osmý ročník masopustního 
setkání na Hosíně, kde bydlím. Masopust bývá každý rok v jiném 
termínu. Dělá se obvykle od Tří králů do začátku velikonočního 
postu, takže do Popeleční středy. Masopustní obyčeje souvisí se 
zemědělským kalendářem a je to přechod k jarním pracím. 
Charakteristické jsou průvody maškar. V Hosíně bylo opravdu 
hodně masek a spousta zábavy. Průvod masek chodí  ke každému 
domu. Tam zahrají a zazpívají a dají si něco dobrého. Večer se 
všichni sešli v malé hospůdce pod kostelem, kde pokračovala 
masopustní zábava až do ranních hodin. A tam se stal můj největší 
masopustní zážitek. Byl jsem vyzván k tanci. Ale jak jsme tancovali 
rychle, tak jsem omylem podkopl dva lidi. Pak přijely dvě 
záchranné služby a po ošetření odvezly ty lidi na pozorování do 
nemocnice, protože se bouchli do hlavy. Ale jinak jsme si to všichni 
moc užili. A přejme si, aby probíhaly další ročníky tak jako tento 
rok. Velký dík patří lidem z místního spolku Sýpka a hlavně panu 
starostovi Honzovi Řičánkovi, který dal jako starosta povolení na 
průvod masek.                                                        (Radek Benýšek)  

 
 
 
 
 
 

Fejeton Markéty Mondekové 
 
 

 
Kresba:  Eliška Anderlová 

 

Moje želva se jmenuje Julie a 
vypadá pěkně barevně. Já 
s mamkou ji máme hrozně rády. Je 
velká asi tak jako knížka do školy. 
Dostala jsem ji od mamky za to, jak 
jsem byla v Praze v nemocnici 
v Motole. Dala mi ji a jsem za ni 
vděčná. Už je jí 10 let. A co jí? Miluje 
čínské zelí, meloun, rajčata, papriku, 
okurku, nesnáší polníček (polníček je 
bylinka, která se používá na jídlo), 
protože my jsme ji ho jednou dali a 
ona z toho druhý den byla špatná, 
že vůbec nežrala. Julie žije u nás 
doma v teráriu. Pouštíme ji ven, jen 
když je teplo. Nesnáší totiž, když je 
puštěná a je zima. Když na ni někdo 
promluví, třeba jako ,,Ahoj Julinko 
půjdeš se dnes vyvenčit?“, tak mne 
jedinou poslouchá. Ale když na ni 
mluví mamka nebo sestra, tak je 
vůbec neposlechne. Želva jako 
domácí mazlíček je výborná věc, tu 
vám doporučuji. Ale nedá se s ní 
moc mazlit. Jenže je chytrá, udělá, 
co jí řeknete. Proto si želvu určitě 
pořiďte domů. Ale raději 
suchozemskou želvu, ne vodní. Ta 
vodní želva podle mne smrdí. 

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 3    březen/2016 

http://3handbikes.com/


 

   
Kresba: Naděje Průšová 

 
„Byl jsem poslední ve frontě, proto jsem 

se stal brankářem!“ 
● Rozhovor Radka Benýška s Romanem Turkem ● 

 
 
 

Zdálo by se, že Romana Turka není třeba představovat. Ale pro pořádek: Je 
to slavný brankář české hokejové historie, mistr světa, vítěz Stanley Cupu. 
V květnu oslaví 46. narozeniny a je trenérem brankářů a prezidentem 
hokejového klubu Motor České Budějovice. Ten je aktuálně v semifinále 1. 
ligy a usiluje o postup do extraligy českého hokeje. A jsem velmi rád, že si 
udělal čas a na hodinové besedě v Arpidě mi odpověděl na pár otázek.  
 
 

Kde jste začínal svou hokejovou kariéru? 
Začínal jsem v sedmi letech ve Strakonicích, kde jsem se i narodil. Jako 
každý kluk jsem začínal s míčkem a hokejkou. Vždy, když jsme přišli ze školy, 
šli jsme s kamarády hrát. Jeden mi řekl, že mi to docela jde a přivedl mě do 
hokejového klubu ve Strakonicích. Učili jsme se bruslit bez výstroje. A 
potom trenéři začali rozdělovat hokejovou výstroj.  Stáli jsme ve frontě a já 
byl mezi posledními. Když jsem přišel na řadu, trenér řekl, že už pro mě 
nemá výstroj hráčskou, ale jen výstroj pro brankáře. Chtěl jsem být útočník 
nebo obránce, ale co mi jiného zbývalo? A tak jsem se stal brankářem.  
 
 

Kdo Vás přivedl k hokeji a měl jste na výběr i z jiných sportů? 
Když jsem byl malý kluk, hráli jsme všichni fotbal a hokej. Za nás bylo 
normální pořád něco hrát, běhat, trávili jsme spoustu času venku. Hokej byl 
ale můj nejoblíbenější sport.  
 
 

Jak dlouho jste působil v NHL a za jaké týmy jste chytal? 
Americko kanadská NHL (národní hokejová liga) mě přivítala v roce 1996. 
Přišel jsem do Dalas Stars a první sezónu jsem trávil na farmě, kde se noví 
hráči zkouší, než dostanou příležitost v prvním mužstvu. Odchytal jsem jen 
asi osm zápasů v prvním mužstvu. Byl jsem tam tři sezóny, na konci mého 
působení jsme vyhráli slavný Stanley Cup. Potom jsem odešel do klubu St. 
Louis Blues, kde už jsem byl první gólman, jednička. A po dvou sezónách mě 
čekal na další tři sezóny kanadský klub Calgary Flames. 
 
 
 

Jaký úspěch ve své kariéře považujete 
za největší? 
Určitě Vídeň 1996, kdy jsme 
s reprezentací získali titul mistrů světa. 
Tam jsem chytal všechny zápasy a moc si 
toho cením. Stanley Cup s Dallas Stars je 
taky obrovský úspěch, ale nebyl jsem 
tam první brankář, takže můj podíl nebyl 
tak velký.  
 

Měl jste před zápasem nějaký rituál? 
Každý hráč mívá svůj rituál. Jsou to 
maličkosti, někdy si je hokejisti ani 
neuvědomují. Já jsem si vždy začal 
zavazovat jako první pravou brusli a před 
zápasem jsem si vždy dával kávu.  
 

Jak funguje v zahraničí spolupráce 
sportovců s dětmi s postižením? 
Měl jsem možnost se v Americe se 
účastnit hodně charitativních akcí pro 
postižené děti. U hráčů je to tam hodně 
oblíbené, účastní se rádi a chtějí 
pomáhat. Takových akcí je tam mnohem 
víc než u nás v Čechách. Máme se co 
učit. 
 

Co Vám nejvíc chutnalo a co chybělo při 
vašich hokejových štacích? 
Já nejsem na jídlo moc vybíravý a 
chutnalo mi všechno. Navíc jsem měl 
v Kanadě rodinu a manželka vařila česká 
jídla. Měli jsme tam i české pivo. Chyběli 
mi ale kamarádi a rodiče a těšil jsem se 
vždy na léto, až se se všemi uvidím.  
 

Kolik máte dětí a věnují se nějakému 
sportu? 
Mám tři děti. Synovi je 23 let. Hrával 
hokej, ale dnes dělá fitness trenéra. Pak 
mám dvě dcery, 14 a 12 let. Obě hrají 
rekreačně tenis a předtím jako malé 
začínaly s atletikou, aby byly všestranné. 
Jedna tancovala skupinové tance. Snažím 
se je vést k všestrannosti, v létě jezdíme 
na kole, v zimě na lyžích.  
 

Jaká je Vaše nejoblíbenější písnička 
kapely Iron Maiden? 
Iron Maiden je opravdu moje 
nejoblíbenější kapela a líbí se mi od ní 
všechny skladby. Když je možnost, tak 
jedu na jejich koncert. V Německu 
v Norimberku se mi podařilo se s nimi 
setkat i osobně před koncertem. Kluci mi 
podepsali gólmanskou masku. A při 
jedné písničce jsem mohl jít na pódium a 
zazpívat si s nimi refrén. Bylo to úžasné 
překvapení a skvělý zážitek.  
Děkujeme za rozhovor.  



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Recenze filmu: 

Alvin a Chipmunkové 
- Čiperná jízda 

 

Alvin, Simon a Theodore jsou veselí, 
malí a animovaní chipmunkové 
(česky čipmánkové), kteří se ve filmu 
starají o pěknou taneční hudbu, vtipy 
a skvělou zábavu. Příběh začíná 
překvapením a velkým 
nedorozuměním pro chipmunky. Mají 
totiž podezření, že se jejich člověčí 
kamarád Dave chce zasnoubit se svou 
přítelkyní. Oni by touto svatbou 
získali naprosto příšerného 
nesnesitelného a vyženěného bratra 
Milese. A navíc, kdo ví, jestli je Dave 
možná nakonec i úplně neopustí. 
Snaží se jim tedy v zasnoubení 
zabránit a vydají se na cestu přes 
celou Ameriku až do Miami. Po cestě 
samozřejmě dělají rozruch. Honí je 
potrhlý letecký komisař a čelí 
naschválům Milese. Ve filmu si 
užijete hojně tanečních a pěveckých 
čísel v podání chlupáčů ve svetrech 
(to jsou chipmunkové). Filmu dávám 
tři hvězdičky z pěti možných a 
doporučuji jej každému, kdo má rád 
ztřeštěný humor, tanec a 
diskotékovou hudbu.  
                               (Martin Jenšovský) 

Jarní prázdniny na táboře DDM 
Jarní prázdniny jsme trávili s bratrem na příměstském táboře 
organizovaném Domem dětí a mládeže (DDM) v Českých 
Budějovicích. Příměstský tábor je skvělý způsob, jak smysluplně využít 
prázdninové volno, když rodiče musí do práce. Funguje to tak, že ráno 
nás taťka přivezl do DDM a mamka nás odpoledne po skončení 
programu vyzvedla. Organizátorky tohoto tábora vymyslely opravdu 
pestrý program, každý den se něco zajímavého dělo. Pondělní 
dopoledne jsme k mé radosti trávili v knihovně. Zapojili jsme se do 
interaktivního programu. Hledání názvů knih a jmen autorů pro mě 
nebyl žádný problém. Pondělní odpoledne jsme celé prořádili v hřišti 
BezBot. To je taková hala, kde jsou prolézačky a skluzavky ve tvaru 
hadů a tunelů, akční věže, provazový most, míčový bazén, malá 
horolezecká stěna, šplhací tyč, maxi lego a další atrakce. V úterý jsme 
vyrazili na celý den do ZOO Ohrada. V pavilonu „Z“ byl pro nás 
připravený naučný program o hadech. Dozvěděl jsem se, že se had 
svléká z kůže, což jsme mohli pozorovat v teráriu na vlastní oči. Ve 
středu jsme navštívili Jihočeské divadlo. Podívali jsme se do zákulisí 
divadla, kam se běžný návštěvník normálně nedostane. Měli jsme i 
možnost být na zkoušce baletu. Středeční odpoledne se neslo ve 
sportovním duchu. Zapojili jsme se do turnaje v bowlingu (to jsou 
kuželky). Ve čtvrtek se pro nepřízeň počasí nekonal výlet na Kleť, a 
tak jsme měli náhradní program ve Stromovce s opékáním buřtů a 
návštěvou cukrárny. Ani v pátek jsme se nenudili. Dopoledne uteklo 
jako voda v Planetáriu a odpoledne v tvořivé dílně v prostorách DDM. 
Škoda jen, že jarní prázdniny netrvají déle. Už se těším na letní 
prázdniny, které budu zčásti trávit zase v DDM.    (Martin Jenšovský)  
 

Ponaučení v Akademické knihovně 
Protože velmi ráda čtu, vždy jsem si přála být knihovnicí. To se mi teď 
také splnilo. Po ukončení kurzu organizace Poloviny nebe přišla práce 
jako blesk z čistého nebe. :-) Pracuji teď ve třech knihovnách vždy 
jeden den v týdnu. Dnes bych vám ráda něco málo napsala o 
Akademické knihovně a jaké ponaučení se mi tam stalo. Do 
Akademické knihovny v Českých Budějovicích docházím každé úterý s 
asistentkou, která mi pomáhá v různých situacích. Teď se nejvíce 
zabývám zařazování vrácených knih zpátky do regálů. Všechny knihy 
mají štítek, kde jsou dvě čísla. První číslo značí regál a to druhé číslo 
označuje samotnou knihu. Další činnost, kterou v Akademické 
knihovně dělám, je třídění časopisů v boxech. Úterý, 5.1.2016: Dnes 
mě to už asi konečně trklo nebo mi pomohlo to volno o Vánocích. 
Prostě jsem lépe pochopila systém zařazování knih. Nebo že by tomu 
dopomohlo ranní příjemné setkání se známým? Sama nevím. Prostě 
se mi dneska celý den dařilo. Úterý, 12.1.2016: Třídění časopisů, 
celkem hrůza! Připadala jsem si trapně, no. Kdyby to bylo jen o 
číslech. Jenže se to třídí ještě podle roků a to je na mě prostě moc. 
Asistentka mi to vysvětlovala několikrát a dobře.  Chce to asi jiný 
postup. Myslím, že už mě i napadá - vzít si prostě menší kopičku 
časopisů. Ale příště budu pro jistotu zase zařazovat knihy do regálů. A 
vám napíšu něco o knihovně v Lidické ulici.            (Petra Velíšková)                 



 

Dvacátý ples v Arpidě  

Dne 12. 2. tohoto roku, se konal již 
20. ročník plesu v Arpidě. Jelikož to 
bylo kulaté výročí, byl ples trochu 
pozměněný. K tanci a poslechu nám 
hrála kapela Kocourův kartáč. To 
byla, myslím si, velká změna, než 
když hrávali Brusný Kotouče. Také se 
tam dalo zakoupit jídlo s pitím 
(hlavně jídlo),to se tam dřív taky 
nedalo koupit a návštěvníci si nosívali 
své vlastní pochutiny. Myslím, že se 
všem líbilo, mě tedy zcela určitě. 
Letos jsem tam byla s přáteli, tak 
jsem si to moc užila. (Petra Velíšková)       
 

Naše křížovka 

 

 

Legenda ke křížovce:  
1 - jeden z lidských smyslů; 2 - část 
těla mezi hlavou a trupem; 3 - domácí 
zvíře; 4 - citoslovce ubíhání času; 5 - 
část domu; 6 - denní doba; 7 - párový 
lidský orgán. 
 
 
 
 
 

Jak se vyrábí nudle? 
V poslední době na našem pracovišti sociálně terapeutické dílny 
v Hirzově ulici nově vyrábíme nudle do polévky s naší skvělou 
klíčovou pracovnicí Pavlou Koblásovou. Jejich výroba je poměrně 
jednoduchá. Potřebujeme k tomu polohrubou mouku a dvě vajíčka. 
Uděláme si a prohněteme těsto. Potom ho rozválíme a dáváme do 
strojku na nudle. Strojek nám nudličky vytváří. Dáme je na plato a oni 
uschnou a zabalí se. Někdy místo strojku řežeme nožem. Nudle jsou 
tlusté asi jako malý pendrek. Pavla Koblásová mě chválila, takže mi to 
jde asi opravdu dobře. Taky Naďu Průšovou, tu chválila taky. Domácí 
nudle jsou opravdu dobré. Ty naše si můžete koupit ve Cvičce 
v Arpidě. Nebo si je můžete udělat i doma. Jak chcete. Kdybyste si 
nevěděli rady, můžete se na mě obrátit.          (Markéta Mondeková) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Březnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Radek Benýšek 

V Alpách přijde turista za horským vůdcem, aby ho zavedl na vrchol 
hory Matterhorn. Ten ale řekl: „Nezlobte se, ale já už to několik roků 
nedělám." „A proč?", ptá se turista. „Špatně jsem snášel tu samotu 
při sestupu." 
 

Blondýnka jde do elektra a říká: "Můžu dostat tuto televizi?" "Ne, 
blondýnkám ji neprodáváme." Druhý den se blondýnka naštve a 
nabarví si vlasy na černo. Takto se vydá znovu do toho samého 
elektra. Zase uslyší od prodavače stejnou odpověď: "Blondýnkám 
neprodáváme." "A jak víte, že jsem blondýnka?" "Protože to není 
televize ale mikrovlnná trouba.", odpoví prodavač.       
 

Povídá policajt policajtovi: "O nás se mezi lidmi říká, že jsme takoví 
hloupí, ale já ti něco povím. Tuhle jsem byl na pohřbu. A když v tom  
krematoriu začala hrát muzika, všichni lidi koukali jako jojo. Já byl 
jediný, co šel pro tu vdovu tancovat!“ 
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V redakci Arpiďáku je nás už šest. Stále nám ale chybíš TY! Zaujal tě ARPIĎÁK? Myslíš, že by ses chtěl 

podílet na jeho vzniku? Rád by ses taky učil práci novináře? Nebo umíš kreslit? Píšeš 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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