
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vzpomínání na léta prožitá v Arpidě  
a loučení se školou 

 

Chtěl bych vám oznámit, že jsem tady posledním rokem na Praktické 
škole dvouleté. Letos budu se školou v Arpidě definitivně končit. 
Chodil jsem od 3 let v Arpidě do školky, takže už je to nějakých 19 let 
od té doby, co jsem poprvé překročil práh našeho centra. Od té doby 
se toho tady hodně změnilo. Přišli noví zaměstnanci do týmu, odešel 
pan ředitel Jankovský, máme jeho nástupce Marka Wohlgemutha, 
máme nové oranžové hřiště od firmy ČEZ, Karel Klewar je nový 
vedoucí fyzioterapie, převzal pozici po Evě Fenclové. Taky je nový 
stacionář pro dospělé, ale i sociálně terapeutické dílny. Děkuji všem 
učitelům a zaměstnancům Arpidy za dobře odvedenou práci a těším 
se na další spolupráci, až budu využívat sociální služby pro dospělé. 
Snad to ostatní učitelé pochopí, ale nejvíc vzpomínám na pana učitele 
Ivana Koláře, Martina Elhenického, Jiřího Mertu a Vítka Doležala. A 
teď v praktické škole je skvělá učitelka Aneta Kudrličková a její 
asistentka Kačka Nováková. Budou mi moc chybět. Pan ředitel mi 
slíbil, že to na konci školního roku budu moct říct při slavnostním 
zakončení v Arpidě do mikrofonu. Ale je možné, že si na to všechno 
v tu chvíli nevzpomenu. Můj největší zážitek ze školy byl zájezd do 
Francie do centra Kerpape. Byl to výměnný pobyt, a tak po roce přijeli 
zase oni z Francie k nám. Viděl jsem jinou zemi a jiné zařízení, podívali 
jsme se na moře, ale bylo tak studené, že jsem se v něm nekoupal. 
Skvělým zážitkem byla i dvě třetí místa v boccie, které jsme získali 
s týmem praktické školy, kde ještě stále působím. Hodně se mi líbily 
všechny pobyty na Rožmberku. Super bylo i sportovní dopoledne 
v nafukovací hale Na Složišti, kam nás pozvali fotbalisti Dynama. 
Strašně mě bavila spolupráce s hokejovým klubem Motor, třeba křest 
kalendáře v loňském roce. Ve škole mi šel vždycky nejvíc český jazyk. 
Naopak matematika byla vždycky dost průměrná. Za chvíli mě čekají 
závěrečné zkoušky a odchod do sociálně terapeutické dílny. Něco 
starého teď končí a něco nového začíná. Mám z toho trochu strach, 
ale zároveň se těším. A jsem rád, že z Arpidy nezmizím úplně. Mám 
tady rád všechny lidi.                                                 (Radek Benýšek) 

 

Zajímavá novinka v Motoru 
Redakce Arpiďáku zjistila zajímavou novinku v hokejovém klubu 
Motor České Budějovice. Všechny fanoušky bude určitě zajímat, že od 
nové sezony bude novým koučem hokejového týmu Antonín 
Stavjaňa. Hrál kdysi v reprezentaci a naposledy trénoval mistra 
slovenské extraligy. Tak třeba k úspěchu pomůže i nám 
v Budějovicích.                                         (Radek Benýšek, Jan Šesták) 

 

 
 
 
 
 
 

Fejeton Martina Jenšovského 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Tak jsem moc rád, že naši fotbalisté 
konečně postoupili na letošní Euro. A 
co to Euro vlastně je? Je to zkratka pro 
Mistrovství Evropy ve fotbale. Koná se 
jednou za čtyři roky, letošní v nedaleké 
Francii. A myslím, že máme šanci na 
úspěch, protože máme velmi dobré 
hráče. Ať už například Tomáše 
Rosického nebo třeba Václava Pilaře. 
Nesmím zapomenout na výtečného 
gólmana Petra Čecha, jenž fantasticky 
drží jak Arsenal v Premier League, tak i 
nás, české fotbalisty. Ve skupině F 
máme docela těžké soupeře: 
Španělsko, Chorvatsko a Turecko. Ještě 
vám vysvětlím, jak to probíhá. Nejdříve 
se hrají tři zápasy ve skupině a potom 
jen jeden tým ze skupiny postoupí a 
druhý tým hraje takzvanou baráž 
(pozor, ne garáž!). Potom se hraje 
čtvrtfinále, tam je osm týmů, pak je 
semifinále a nakonec je finále, kde jsou 
dva nejlepší týmy, které se utkají o 
pohár mistra Evropy. Doufám, že to 
Euro my Češi vyhrajeme, ale to záleží 
jenom na tom, jakou budeme mít 
vnitřní sílu a jak budeme celkově hrát. 
Já budu u televize určitě fandit, skákat 
a křičet. Snad budu mít u nás 
v Homolích dost příležitostí zařvat 
góóóóóóóóól! Začínáme 12.června, tak 
si připravte dresy, bubny, houkačky, 
brambůrky, pivo nebo limonádu a 
držte palce. V každém případě je to 
ideální příležitost pro všechny syny, jak 
strávit spoustu času se svými tatínky.  

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 4      květen/2016 
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Patrik na cestě - z  Arpidy přes „Jedli“  
až na mezinárodní konzervatoř 

 

● Rozhovor Radka Benýška s Patrikem Syslem ● 
 
 

Patrik Sysel je v centru ARPIDA rozhodně pojem. Dlouholetý člen 
skupiny K.R.B., vydavatel Patrikova měsíčníku, muzikant, novinář, 
student a taky absolvent praktické školy dvouleté z roku 2015. Jak se 
mu daří? Co dělá, kde studuje? Přečtěte si tento velmi zajímavý 
rozhovor Radka Benýška s Patrikem Syslem, absolventem praktické 
školy centra Arpida. Jeho cesta a zkušenosti jsou opravdu 
pozoruhodné a mohou být vítanou inspirací pro všechny školáky 
Arpiďáky. 
 
Patriku, od září jsi studoval v Jedličkově ústavu. Co tě tam přivedlo? 
Snažím se být aktivním člověkem, proto když jsem skončil praktickou 
školu v Arpidě, řešil jsem, kam půjdu studovat. Lákalo mě 
velkoměsto, tak jsem se rozhodl jít do Jedličkova ústavu na Obchodní 
školu. Musím také říci, že mi v rozhodování pomohly zkušenosti 
jiných. 
 
Jak je těžké se na „Jedličkárnu" dostat? 
To záleží na tom, na jaký obor se uchazeč hlásí. JÚŠ nabízí předškolní 
vzdělání, základní vzdělání  a pochopitelně i střední. Pokud mám 
vyjmenovat obory středních škol tak je to praktická škola dvouletá, 
učební obory (knihařské práce, šití oděvů a keramická výroba), dále 
obchodní škola, sociální činnost a všeobecné gymnázium, které v 
letošním školním roce nebylo otevřené. Jestliže se bavíme o 
náročnosti přijetí, tak na praktickou školu a všechny učební obory se 
dělá pouze přijímací motivační pohovor, ve kterém se zjišťuje, zda má 
daný uchazeč o obor zájem. Na obchodní školu, sociální činnost a 
gymnázium se dělají přijímací zkoušky z českého jazyka, z matematiky 
a všeobecného přehledu.  

V čem se liší studium na JÚŠ a v 
Arpidě? 
První rozdíl je ten, že studenti 
studující mimo Prahu jsou celý týden 
ubytováni na internátech a jezdí 
domů pouze na víkend. Další rozdíl je, 
že školy nabízí širší spektrum oborů. 
Jak víme, na Arpidě je ze středního 
vzdělání pouze Praktická škola. V 
předchozí otázce jsem zmiňoval 
všechny obory, tak rovněž tam vidím 
změnu. 
  
Mohl bys nám říci, jak jsi trávil v 
Praze svůj volný čas? 
V Praze se dá čas trávit různě. Já jsem 
chodil na koncerty, do divadla, do 
hospody na pivo (smích), nebo jen 
tak s kamarády na procházku. Bylo 
vždy příjemné po škole zajít ven a 
vidět se s kamarády. 
 
Jaká byla Tvá  nejoblíbenější aktivita 
v JÚŠ? 
V JÚŠ bylo spoustu příjemných situací 
a chvil. Avšak s kamarády, které jsem 
měl na pokoji, jsme si vždy 1x do 
týdne objednali pizzu a jedli jsme ji 
při paření GTA. Později se z toho stal 
rituál, který mi hodně chybí... 
 
Jak bylo složité se pohybovat mezi 
školou a internátem?  
Jak otázka napovídá, internát je od 
školy oddělený, avšak ne nějak moc 
(cca 3 min pešky), takže jsem to jezdil 
sám. Vzhledem k tomu, že do školy to 
bylo do kopce, šlo to pomalu. Musel 
jsem brzy vstávat (smích). Ze školy 
jsem jel z kopce, jako o závod ...   
 
Jak se jezdí po Praze na vozíku? 
V současné době se Praha snaží, aby 
byla co nejvíce bezbariérová. 
Prodloužilo se metro C, které je 
bezbariérové, co se týče tramvají, tak 
poměrně často jezdí nízkopodlažní. U 
chodníků se to liší tím, v jaké části 
Prahy jsme. Pokud bych to měl 
všeobecně zhodnotit, tak poměrně 
dobře, ale na delší trasy si beru 
druhou osobu k pomoci. 



 

… pokračování ze strany 2 
 
Jak ses dopravoval do Prahy a zpět? 
Jezdil jsem každou neděli a pátek 
autobusovou dopravou Student 
Agency, která umožňuje přepravu 
handicapovaných. Na nádraží na mě 
čekal asistent, který mi pomohl na 
internát. Je to vlastně úplná pohoda.  
 
Jak moc pomáhají asistenti 
klientům?  
Rozlišuje se handicap daného klienta. 
Například ráno. U klientů, kteří 
potřebují pomoci s přípravou věcí do 
školy, s ranní hygienou, asistenti 
pomáhají. U mě tato pomoc nebyla 
potřebná. Vždy jsem si nastavil na 
mobilu budíka, ten zazvonil, provedl 
jsem ranní hygienu, oblekl se a vyrazil 
do školy. Když jsme ve škole, tak jsou 
tam rovněž asistenti, kteří pomáhají 
klientům na záchod, se zadanými 
úkoly atp. Já tyto asistenty 
nevyužíval. Pokud bych to měl 
shrnout, tak se pomáhá podle 
handicapu klienta. 
 
Téměř všechny odpovědi říkáš v 
minulém čase, což znamená, že na 
Jedli nejsi? Co nyní chystáš?  
Jak jsi správně zmínil, v Jedli jsem 
v březnu letošního roku opravdu 
skončil, protože se mi podařilo splnit 
si svůj dětský sen. 10. února 
letošního roku jsem úspěšně 
absolvoval přijímací zkoušky na 
Mezinárodní konzervatoř Praha. 
Mým třídním učitelem bude Marek 
Vítek, který pracoval jako válečný 
zpravodaj Československé televize, 
dále mohu jmenovat moderátorku, 
herečku Kateřinu Kristelovou, nebo 
herečku Veroniku Žilkovou. Ve vedení 
naší školy stojí Vlastimil Harapes a 
Vojtěch Lavička. Přeji si, aby vše 
dopadlo tak, jak má......  
 
My Patrikovi moc gratulujeme a 
přejeme, aby mu studium na 
konzervatoři přineslo hodně zážitků, 
zkušeností a úspěchů v budoucnosti. 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Velikonoce a tradice,  
krátké ponaučení pro každého 

Sice už máme skoro dva měsíce po Velikonocích, ale zjistili jsme, že 
mnoho z vás čtenářů nemá často ani ponětí o tom, k čemu ty 
Velikonoce vlastně jsou a jaké tradice se při nich odehrávají. Takže 
přinášíme krátké ponaučení, abyste za rok byli připravenější.  
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem v roce. Připomínáme 
si smrt a vzkříšení Ježíše Krista. S oslavou Velikonoc je spojena řada 
tradic, a to jak křesťanských, tak i pohanských. Pojďme si je 
připomenout. Velikonoce začínají Květnou nedělí, kdy Ježíš přijel do 
Jeruzaléma. Lidé ho vítali máváním palmovými větvemi a zvoláním 
"hosana". Odtud pochází tradice svěcení kočiček (ratolestí) na 
Květnou neděli. V kostele se čtou pašije (příběh o umučení, smrti a 
vzkříšení Ježíše Krista). Svatý (pašijový) týden pokračuje Zeleným 
čtvrtkem. Koná se poslední večeře Páně a Jidáš zrazuje Ježíše. V 
kostele zazní naposledy zvony a odlétají do "Říma". Chodí se na 
koledu s řehtačkami a pečou se jidáše. Na Velký pátek Ježíš umírá na 
kříži a jeho tělo je uloženo do hrobu. Je to den velkého půstu od masa 
a nepracuje se. Bílá sobota je dnem klidu. V kostelích probíhají velké 
večerní bohoslužby (vigilie). Před kostelem se pálí a světí oheň. 
Velikonoční neděle je dnem oslav zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V 
kostele se světí velikonoční pokrmy. Na Velikonoční pondělí chodí 
muži s pomlázkou. Od žen dostávají kraslice. Jde o původně pohanský 
zvyk sloužící pro zajištění zdraví.                            (Martin Jenšovský) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držíte v rukou poslední vydání Arpiďáku v tomto školním roce. Pevně 

věříme, že se vám všechna čtyři čísla líbila a našli jste v nich zábavu, 

ponaučení, důležité nebo zajímavé informace a také něco k zamyšlení.  

Těšíme se na vás zase v příštím školním roce 2016/2017. 

Předpokládáme, že Arpiďák číslo 5 vyjde v průběhu října 2016. Kdyby ses 

chtěl stát součástí naší redakce, přijď mezi nás! Přidej se! Budeme rádi, 

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolupráce STD s klubem LIVING ROOM 
Polívkování – tak se jmenuje již podruhé připravená úspěšná akce 
Kulturního klubu LIVING ROOM v Hradební ulici v Českých 
Budějovicích. Několik druhů polévek k ochutnání za jednu cenu. Ale 
tentokrát by to mělo být jiné. Sociálně terapeutická dílna chystá 
s tímto klubem spolupráci. Speciálně pro tuto akci připravuje 
čerstvou várku chlebových krutonů a domácích nudlí, které budou 
účastníkům k dispozici a budou si je moci koupit a podpořit tak 
činnost sociálně terapeutické dílny v Arpidě. Rozhodně si tedy 
Polívkování nenechejte ujít. Věříme, že je to začátek zajímavé a 
dlouhodobé spolupráce. Tak, a teď už nás nezdržujte, jdeme péci 
krutony a válet nudle.                                       (za STD Honza Šesták) 
 

Malý květnový kvíz: 
Hra pro milovníky puntíků 

Naši pilní čtenáři připravili pro květnové vydání Arpiďáku malý kvíz. 
Stali se tak našimi spolupracovníky. S radostí a poděkováním kvíz 
uveřejňujeme. 

1. Doplň počet puntíků podle napsaného čísla. 
2. Kolik puntíků mají všechny berušky celkem? 

 

 
Kresba Ivana Pittnerová  

Týden v Hošticích 
Tak jako každý rok jezdí Arpida na 
týdenní pobyt na Rožmberk, my s 
denním stacionářem a sociálně 
terapeutickými dílnami jsme vyrazili 
letos první květnový týden jinam, do 
Střelských Hoštic u Horažďovic. 
Bydleli jsme v bezbariérovém 
středisku Domu dětí a mládeže 
Praha, kde byly tak obrovské pokoje, 
že jsme se tam krásně vešli. Každý 
den jsme chodili na procházky, měla 
jsem s sebou elektrický vozík, takže 
na pohodu. Asistentku mi dělala 
slečna praktikantka (kamarádka), se 
kterou jsme si dobře rozuměly. 
Výborně nám tam vařili, snídaně jsme 
měli v podobě švédských stolů, 
obědy a večeře byly také chutné. 
Předposlední den jsme se svezli na 
loďkách, což bylo nádherné. Počasí 
nám také přálo, bylo ideální právě na 
ty procházky. Zahrála jsem si tam po 
dlouhé době bocciu, kterou jsem již 
dlouho nehrála. Skupina ze sociálně 
terapeutických dílen hodně chodila 
po okolí. Byli v Horažďovicích, někteří 
vylezli i na kopec Prácheň, kde stával 
ve středověku významný hrad. Večer 
jsme se vždy sešli, často u ohně a 
s kytarou, kde se zpívalo, někdy skoro 
do rána. Skvělé bylo, že tam s námi 
byli také kamarádi z Rolničky 
Soběslav, takže jsme se mohli 
seznámit s novými lidmi. Celkově se 
mi pobyt v Hošticích moc líbil. Bylo to 
také určitě tím, že jsme tam byli 
všichni dospělí. Já si myslím, že jsme 
tam s Arpidou určitě nejeli naposled. 
                               (Petra Velíšková) 

 

Pozvánka na vernisáž 
První prázdninový den, v pátek 1.7.2016, 
se v českobudějovickém Kulturním klubu 
LIVING ROOM v Hradební ulici 13 
uskuteční vernisáž výstavy  ZVÍŘE, která 
představuje obrazy dětí 
z arteterapeutického ateliéru centra 
ARPIDA a fotografie  Jana Sýkory ze 
sociálně terapeutických dílen. Výstava 
potrvá do 31.8.2016.  

Arpiďáka najdeš také na internetu 
 

S potěšením vás informujeme, že všechny články, které jste mohli 
najít v tomto i v předchozích číslech Arpiďáku, si můžete nově 
přečíst také na internetu. Zřídili jsme pro vás jednoduché webové 
stránky, kde si dokonce můžete stáhnout celá vydání našeho 
zápisníku. Je radostné, že tyto stránky už nyní navštěvuje přibližně 
200 lidí za měsíc. Tak se také podívejte na: 

http://arpidak.mypage.cz/ 
  

 

http://arpidak.mypage.cz/


 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Recenze časopisu 

ABC neboli Ábíčko 
ABC je čtenářský deník technického a 
přírodovědného zaměření pro 
chlapce a děvčata ve věku 10-15 let. 
Jeho součástí jsou kreslené komiksy, 
vystřihovánky modelů aut, motorek a 
letadel, zajímavé články ze života 
zvířat a rostlin, historické události 
dějin. Vychází od roku 1957, původně 
pod názvem ABC mladých techniků a 
přírodovědců. V sedmdesátých a 
osmdesátých letech minulého století 
bylo prakticky nemožné časopis 
sehnat. V roce 2005 a 2006 získal 
časopis titul „Časopis roku“ 
v kategorii Časopis pro mládež. To 
abyste věděli, jak je časopis úspěšný 
a proč ho čtu. Pokaždé si v něm totiž 
najdu něco zajímavého a naučného. 
Nedávno jsem si tam například 
přečetl článek o jedovatých 
rostlinách a zvířatech. V posledním 
vydání mě zaujalo vyprávění o 
historické epoše vlády Jagellonců 
v českých zemích. Komiksy v ABC 
musí mít rád každý mladý kluk. Mně 
se nejvíc líbí poslední dobou seriál 
Malý bůh. Časopis vychází v tištěné 
podobě, ale můžete se na něj podívat 
i na webových stránkách 
www.abicko.cz. Rozhodně 
doporučuji.        (Martin Jenšovský) 

Kam v Budějovicích o prázdninách? 
Brzy budou prázdniny. Ty letní. Rozhodli jsme se, že vám nabídneme 
pár zajímavých tipů, kam se dá v Českých Budějovicích o prázdninách 
podívat a něco zažít. České Budějovice jsou krajským městem 
Jihočeského kraje. Jeho náměstí patří mezi největší v Evropě. Dále se 
České Budějovice pyšní Černou věží a Samsonovou kašnou. Nachází 
se zde také několik velkých firem, třeba Budějovický Budvar, Pivovar 
Samson, firma Bosch a Koh-i-noor. V Koh-i-nooru se vyrábí tužky 
nebo pastelky a fixy. Radek říká, že tam pracovala jeho babička a 
montovala tužky. Na náměstí kromě kašny najdete i bludný kámen. 
Podle pověsti ten, kdo ho překročí po deváté večer, bude bloudit 
ulicemi města až do rána a nenajde cestu domů. Tak pozor! Hledejte 
ho jenom ve dne. Budějovicemi protéká nejdelší řeka České republiky 
Vltava a zároveň zde do ní vtéká Malše. U soutoku je zimní stadion a 
plavecký stadion s letním koupalištěm. A hned vedle v parku najdete 
planetárium. Dají se tam vidět hvězdy. Zhasne se a vidíte je nad 
sebou. A paní průvodkyně vám ukazuje červeným kolečkem a 
vysvětluje, co která hvězda je. Až odsud vyjdete, uvidíte letní kino 
Háječek a můžete tam v létě jít na film. Program najdete na 
plakátovacích plochách nebo na www.kinokotva.cz. Zajímavé je i 
Vltavské nábřeží u Dlouhého mostu (vedle Bejbycentra a přístaviště). 
Tam je posilovna pro osoby s postižením, která funguje od pondělí do 
pátku od 12 do 20 hodin a v neděli od 16 do 19 hodin. Vedle je i 
přístaviště, kde jezdí parník na Hlubokou a do Purkarce (viz 
www.lodnidoprava.info). Pokud by vám nestačily krásy Českých 
Budějovic, v okolí je spousta dalších zajímavostí. Navštívit můžete 
zámek Hluboká nad Vltavou, kousek od něho je i zoologická zahrada 
Ohrada. Za zmínku stojí také rozhledna na vrcholu kopce Kleť, od 
které už je to jenom kousek na zříceninu Dívčí kámen. Tam byla 
Markétina sestra Kristýna a přivezla si odsud kamínek pro štěstí. Tak 
pěkné léto v Českých Budějovicích a okolí. 
                                                   (Markéta Mondeková a Radek Benýšek) 
 

Ponaučení ve vědecké knihovně 
„Protože velmi ráda čtu, vždy jsem si přála být knihovnicí. To se mi 
teď také splnilo.“ – takhle začínal v minulém vydání Arpiďáku můj 
malý seriál o knihovnách, do kterých chodím. O akademické jsem 
povídala posledně, dnes je na řadě Jihočeská vědecká knihovna. 
Chodím tam (pobočka v Lidické ulici) vždy v pondělí pracovat v 
doprovodu asistentky. Vždycky totiž chodím do počítačové místnosti, 
kde skenuji a upravuji knihy v systému a poté je posílám do databáze. 
Nedávno jsem si zkoušela dát knihy do skeneru sama. Zjistila jsem, že 
to zvládnu. Nyní už tuto práci dělám téměř sama. Neměla jsem 
tušení, jak je tahle knihovna velká a také to, že se tam pořádají různé 
akce. Dozvěděla jsem se, že vědecká knihovna má několik poboček v 
Českých Budějovicích i okolí. Já osobně vím o třech. Nejvíc mě však 
zaujala zajímavost, že má také pobočku i ve Zlaté Koruně, kam bych 
se určitě také ráda podívala. Knihovna ve Zlaté Koruně se nachází v 
místním klášteře, kde se dají vyhledat spisy našich předků. Tolik vše o 
Vědecké knihovně.                                                    (Petra Velíšková) 
 

http://www.abicko.cz/
http://www.kinokotva.cz/
http://www.lodnidoprava.info/
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Já, Teddy, pes 
Ahoj lidi. Jsem pes. Jmenuji se Teddy. 
Je mi 1 a půl roku. Jsem tibetský 
španěl a bydlím u své paničky 
Markéty Mondekové. Mám moc rád, 
když si se mnou Markétka hraje, dává 
mi napapat a občas se mnou jde i na 
procházku. Vždycky se těším, až se 
Markéta vrátí z práce. Pokaždé ji 
přivítám a těším se na to, že si 
budeme spolu hrát. Ještě s námi bydlí 
želva, která si se mnou sice moc 
nehraje, ale mám ji taky ráda. 
Všechny Vás zdravím. Já, Teddy, pes.     
                               (M. Mondeková) 

 

Naše křížovka 
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Legenda ke křížovce:  
1-místo na pečení chleba, které 
v písni spadlo; 2-na růži něco píchá; 
3-citoslovce spadnutí; 4-domácí zvíře 
s rohy a bradkou; 5-opak noci; 6-
lidský orgán čichu; 7-chmelový 
alkoholický nápoj; 8-opak začátku; 9-
malé pištící zvíře, co uteče dírou.  
 
 
 

 
 

Čarodějnice shořely 
V pátek 29.4.2016 jsme my ze sociálně terapeutických dílen připravili 
pro sebe a pro ostatní speciální akci -  pálení čarodějnic. Ony ty 
čarodějnice byly totiž nakonec dvě. Jednu jsme připravili my a druhou 
kolegové z denního stacionáře. Ale než jsme je spálili, tak jsme museli 
připravit ohniště a dříví. Přišli za námi i další kamarádi: mateřská 
škola Háječek, Domino, taky přišli ze stacionáře nahoře i v Domečku a 
někteří ze školy. Každý jsme si upekli buřta. U ohně jsme zpívali 
písničky s kytarou. Na oheň jsme pak přiložili ty krásné čarodějnice. 
Ony sice nechtěly, ale my jsme je museli upálit. Počasí nám opravdu 
přálo, i když byl vítr, ale důležité je, že jsme nezmokli. Myslím si, že se 
celá čarodějnická akce povedla.  (Markéta Mondeková a Jan Šesták) 

 

Květnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavili Martin Jenšovský a Radek Benýšek 

 

Ahoj, jmenuju se Pepíček, baví mě chodit do školy i ze školy, akorát to 
mezi tím mě fakt vůbec nebaví. Hahahahahahahahahaha. 
 

Víte, jak poznáte hloupou blondýnu? Posadíte ji před zrcadlo a ona si 
sama se sebou hraje kámen, nůžky, papír. Hahahahahahahahahaha. 
 

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ „Kdo, já?“ „Výborně, Pepíčku.“ 
 

Kdy je blecha nejvíc naštvaná? 
Když skočí holohlavému na hlavu a nestihne zabrzdit. 
 

Parkoviště by měla být dále od stadionů," prohodí od žehlicího prkna 
blondýnka, "pak by tolik míčů nekončilo v autu." 
 

Hecují se dva lovci: „Byl jsem jednou v Africe na lovu. Pozdě v noci 
jsem vyšel ze stanu a proti mně stál lev. Neměl jsem u sebe žádnou 
zbraň, jen kelímek s vodou na holení, tak jsem ho polil a on utekl." 
Druhý lovec dodal: „Mohu potvrdit, že je to pravda. Já jsem tam 
náhodou procházel, potkal jsem toho Iva, a když jsem ho pohladil, 
měl ještě mokrou hřívu." 
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