
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Bruslení na českobudějovickém náměstí 
aneb příhoda s gumovým langošem 

V úterý před Vánoci jsme vyrazili s asistentkami a s jednou třídou z 
ARPIDY na českobudějovické náměstí bruslit. Letos tam totiž zase 
udělali kluziště pro všechny lidi u adventních trhů. Byla taková ta 
pravá zima přesně stvořená pro bruslení. Přestože se ledová 
plocha pro veřejnost otevírala až v 11 hodin dopoledne, my jsme ji 
měli domluvenou už na desátou hodinu. Takže jsme se v klídku 
projížděli, pozorovali jsme kolem se procházející lidi, jak korzují po 
náměstí. Jelikož byla s námi třída učitelek Hanky a Věrky, se 
kterými se známe již dlouho, bylo příjemné s nimi zase chvilku 
pobýt. Obě dvě děvčata se u mě prostřídala, prohodily jsme pár 
vět. Mně osobně to přišlo moc fajn.  V 11 hodin už se začala ledová 
plocha plnit dalšími lidmi. Já jsem však šla z kluziště o něco dříve, 
abych si koupila něco k snědku. Měla jsem chuť na langoš. Šly jsme 
tedy s asistentkou hledat stánek s občerstvením, což nebylo ani 
trochu těžké. Občerstvení bylo na každém rohu. Když jsme dostaly 
pochoutku, zdála se nám taková jiná. Já jsem to hned nepoznala, 
ale zdálo se mi, že je ten langoš gumový. Tak jsme ho šly vyměnit 
za jiný. Ani druhý kousek nebyl dobrý. Oba langoše byly totiž 
syrové. Šly jsme tedy o stánek dál a tam už byla pochoutka tak, jak 
měla být: křupavá, s kečupem, česnekem a navrch strouhaným 
sýrem.                                                                                 (Petra Velíšková) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 
 
 
 

 
Fejeton Martina Kotila 

 

Vážení čtenáři! Máte rádi knihy? Já 
ano. Rád bych se s vámi o jednu 
podělil. Již delší čas sleduji na 
Facebooku literární aktivitu mé 
kamarádky z Janských Lázní Mgr. 
Magdy Hankové. Právě ona je 
společně s doc. Mgr. Soňou Vávrovou 
Ph.D. autorkou knihy Partnerské 
vztahy očima mladých dospělých s 
vrozeným tělesným postižením. 
Předlohou ke knize byla Magdina 
diplomová práce. Kdo vlastně je 
Magda Hanková? Známá, kamarádka, 
obdivuhodný člověk. Knihu věnuje 
všem lidem, kteří se do tohoto světa 
narodili jako osoba s tělesným 
postižením stejně jako ona sama. V 
každém životním období musí tito 
lidé bojovat o své místo na slunci a 
vyrovnávat se s novými situacemi, 
které lidé bez zdravotního postižení 
ve svých životech ani neznají. Jak 
všechno zvládneme, záleží na každém 
z nás, na naší síle. Kromě poznatků 
teoretických se můžeme seznámit s 
osobními příběhy pěti mladých lidí s 
vrozeným tělesným postižením, kteří 
vyprávějí o svém životě a navazování 
svých partnerských vztahů. Je to 
těžké, jak jistě víme z vlastní 
zkušenosti. Nebo si snad víte rady? V 
závěru knihy autorky vyslovují přání, 
aby se příběhy staly pro ostatní 
inspirací, které nám dodají odvahu a 
sebedůvěru při hledání životního 
partnera. Tak mnoho štěstí, ať se i 
vám zadaří!!!    

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA       číslo 7       únor/2017 

Vyhodnocení prosincové soutěže! Jako 
nejpovedenější vánoční ozdobu 
vyhodnotila redakční rada ozdobu 
vyrobenou Kateřinou Novákovou a 
předala jí drobné dárky. Děkujeme 
všem za účast.  
 



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Choďte do fitness, ale bacha na skříňky 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Danou Kopeckou ● 
 

 
Danu Kopeckou znají všichni z ARPIDY jako vedoucí sociální 
pracovnici. Co o ní ale možná málokdo ví, je, že chodí pravidelně 
cvičit do fitness centra. Mně to přišlo jako dost zajímavé téma na 
pravidelný rozhovor. Proto jsem Daně Kopecké položil několik otázek.  
 

Dano, jak dlouho chodíte cvičit a kam? 
Momentálně chodím cvičit do fitness studia, které je  nedaleko 
výstaviště v Českých Budějovicích a jmenuje se Kvalita fitness (viz 
www.kvalitafitness.cz). Pohyb jsem měla ráda odjakživa a cvičit 
chodím od té doby, co jsem přišla v roce 1990 do Českých Budějovic. 
Moje začátky byly v tělocvičně na Vltavě, kde se cvičil aerobik a 
bodystyling. Byl to tehdy velký hit. Dneska si neumím představit, že 
bych chodila pořád na stejnou hodinu celý rok. Potřebuji aktivity 
střídat a vybrat si podle toho, na co mám zrovna náladu. 
 

Jaké cviky cvičíte a jak často? 
Nejraději mám sálové lekce - skupinové hodiny, které jsou vždy nějak 
zaměřené. Vždycky mě bavily spíše lekce, které jsou aktivnější, než 
hodiny zklidňující a protahující.  Nejraději mám hodiny dance-
aerobiku, na každé hodině se postupně učíme nějakou taneční 
sestavu, která vychází se základních aerobikových kroků. Je to dost i 
makačka na hlavu naučit se všechny ty cviky, jak jdou 
postupně za sebou, a ještě to zvládnout fyzicky. Ale málo co se pak 
vyrovná tomu super zážitku, když to člověk zvládne. Poslední dobou 
mě baví ještě hodiny „bosu“, při kterých se cvičí s takovými 
speciálními míči. Často také navštěvuji hodiny alpinningu, který je v 
současné době hodně oblíbený.  Výhodou je, že vychází z 
nejpřirozenějšího lidského pohybu, kterým je chůze. Právě pro to ho 
navštěvují lidé různého věku a kondice. Každý si může vybrat 

vhodnou lekci nebo si ji 
přizpůsobit podle svých možností 
(délkou kroku nebo přidáním 
zátěže). Cvičit chodím podle toho, jak 
mám čas. Snažím se aspoň třikrát 
týdně. Jak říkám, mám i slabší týdny, 
kdy to vyjde jenom jednou, anebo 
naopak lepší, kdy jdu třeba i pětkrát. 
 
 

Jak Vám cvičení pomáhá v tělesné 
kondici? 
Tak nevím, jak moc mi to pomáhá, a 
nevím, jestli je to úplně mým cílem. V 
každém případě je příjemné, když bez 
větších obtíží vyjdu schody, či kopec 
nebo se můžu v klidu ohnout 
a zavázat si tkaničky.  
 
Co Vás vlastně přimělo pravidelně 
cvičit? 
Nějaké zásadní důvody jsem k tomu 
neměla. Ale trávili jsme tenkrát 
hodně času sezením ve škole a 
potřebovala jsem se trochu "vybít". A 
stal se z toho pravidelný zvyk. Bez 
cvičení si už neumím život představit. 
 
Máte nějaký netradiční zážitek 
z fitness centra? 
Netradiční zážitek byl, když se 
mi jednou  zasekla skříňka a já 
musela čekat na pana opraváře jen v 
ručníku, než přijde a otevře mi ji. 
 
Co byste doporučila tomu, kdo do 
fitness centra nikdy nechodil a chce 
začít? 
Doporučila bych asi to, že je třeba 
začít hned, jak se člověk rozhodne. 
Člověk je tvor pohodlný, přiznám se, 
že ani mně se třeba po letních 
prázdninách nechce začínat, protože 
vím, že to bude "bolet". Důležité je 
začít každý sám u sebe a nehledat 
výmluvy a hlavně nenechat se odradit 
prvními neúspěchy a vydržet. Určitě 
je dobré, pokud začínáte, se s někým 
poradit, jaké fyzické aktivity pro vás 
budou vhodné. A taky nepřepalte 
start!  
 
 

Děkujeme za rozhovor. 

http://www.kvalitafitness.cz/


 

Rozhodčím iBoccii 
 

Chtěl bych vám představit sport 
boccia. Boccia je kolektivní sport 
pro všechny. Vychází 
z francouzského petangue. Poprvé 
jsem si zahrál s přáteli na pláži u 
moře, později jsem se s tímto 
sportem setkal v Arpidě a stal se 
členem týmu Pohodáři. Nyní jsem 
se stal rozhodčím. IBoccia má 
upravená pravidla klasické Bocii. 
Rád bych se s vámi podělil o své 
první zkušenosti ze školení hlavního 
rozhodčího, které se konalo 
9.1.2017 v tělocvičně Arpidy. 
Seznámil jsem se zde pod vedením 
Mgr. J. Talicha s pravidly Jihočeské 
ligy a i prováděcími pokyny 
Jihočeské ligy. Jako rozhodčí musím 
především prokázat znalost pravidel 
této hry, určuji pořadí hodů, 
komunikuji s hráči, trestám 
přestupky a vyhlašuji vítěze. 
Rozhodčí má k dispozici ukazovatele 
skóre, měrku, speciální metr 
k měření vzdáleností mezi míčky a 
barevnou pálku. Pokud máte zájem 
seznámit se podrobně s pravidly 
této hry, naleznete více informací 
na www. integrovanesporty.cz. Na 
práci rozhodčího se rozhodně velmi 
těším. iBoccia pomáhá 
rovnocennému zapojení zdravých 
lidí do aktivit lidí s hendikepem. 
Našim družstvům přeji mnoho 
úspěchů a krásných sportovních 
zážitků.                      (Martin Kotil) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do ARPIDY přinesl iBocciu Jan Talich 
 

Využili jsme přestávky na turnaji a položili pár otázek Janu 
Talichovi, který s tímto sportem v ARPIDĚ před mnoha lety začínal. 
 

Co je to iBoccia? 
IBoccia je nový kolektivní sport, který se hraje v tělocvičnách a 
halách. Vychází z francouzské hry pétanque. Od klasické Bocii se 
liší upravenými pravidly. 
 

Kdo přišel s návrhem provozu integrované boccie v Arpidě? 
Kromě mé osoby jsou to naše sociální pracovnice Dana Kopecká a 
Michal Pospíšil, který v té době hrál II. ligu klasické Boccii. Bylo to 
v roce 2012. Pomáhaly nám rovněž studentky JU. Postupně jsme 
získali peníze na potřebné vybavení. 
 

Kolik hráčů tvoří družstvo centra Arpida? 
V Arpidě máme 8 týmů. V každém je od 3 do 8 hráčů. Jsou to 
například Bonbóni, Bourci, Piráti, Pohodáři, Hakři, Asi jinej gang, 
Zbytek světa… 
 

Kolik družstev nejčastěji při zápasech s jinými organizacemi 
soupeří? 
Na turnaji 1.ligy 8 týmů, 2.ligy také 8 a 3.liga má v současné době 6 
týmů. Takže je to asi 130 sportovců. Na každém turnaji mezi sebou 
soupeří vždy 4 družstva. Výsledky se porovnávají a družstva 
obměňují. 
 

Jaké máte vybavení k provozu tohoto sportu? 
Centrum Arpida vlastní 4 profesionální sady míčků a 6 ramp. 
 

Co bys považoval za úspěch? 
Za úspěch budeme považovat účast v Jihočeské lize. Rádi bychom 
se účastnili i krajských a celorepublikových soutěží. 
 

Tak ať se přání vyplní a mnoho sil do sportovního klání! 
 

 
Kresba: Jakub Smejkal 

Věděli jste, že … 

Už v roce 1984 se Boccia 
stala oficiálním paralympijským 
sportem s jasně danými 
pravidly. V roce 2008 ji 
provozovali tělesně postižení 
sportovci v padesáti státech 
světa. V ARPIDĚ se hraje od 
roku 2012. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paralympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paralympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t


 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Postoupí MOTOR letos do extraligy? 
 

Vážení čtenáři. Možná to nevíte, ale v Budějovicích je skvělé 
hokejové mužstvo a ještě lepší hokejoví fandové. A právě letos si 
všichni přejí, aby se do Budějovic po letech vrátila extraliga. Už 
v září 2016 začalo základní kolo takzvané WSM ligy. To je druhá 
nejvyšší hokejová liga v České republice, hned po extralize. 
Budějovický Motor ji začal utkáním venku, a to na Pražské Slavii, 
kde podlehl 5:3. Pak zajíždělo mužstvo na led SK Horácké Slavie 
Třebíč. Zde rovněž podlehlo po tuhém boji 3:2, ale víme, že 
základní část je dlouhá. Každý tým si na začátku potřebuje 
sednout, proto dva úvodní zápasy nic neřešily. Základní část trvá 
52 kol a končí v polovině února. Poté mají týmy na prvním až 
šestém místě tabulky volno, protože postupují přímo do čtvrtfinále 
WSM ligy. V době, kdy píšu tento článek, zbývají do konce základní 
části dvě kola a ČEZ Motor České Budějovice vede tabulku ligy o 
pět bodů před druhou Duklou Jihlava. Máme tedy nakročeno ke 
konečnému 1. místu po základní části. Vedení klubu se netají tím, 
že by si přálo, aby se v letošním roce podařilo do extraligy 
postoupit. Tak jednoduché to ale nebude. Nejdříve musí Motor 
úspěšně projít tzv. play-off, kdy se čtvrtfinále a semifinále hrají na 
čtyři vítězné zápasy. Pak teprve nastává nejdůležitější fáze sezony. 
Je to „baráž“, která trvá 12 kol a hrají v ní systémem každý 
s každým 2 nejlepší týmy WSM ligy a 2 nejhorší týmy extraligy. Kdo 
po těchto 12 kolech bude v tabulce baráže na prvních dvou 
místech, ten nakonec postoupí do extraligy. Takže držte všichni 
palce, aby se to Motoru povedlo.                         (Radek Benýšek)  

Martin se připravuje 
na mezinárodní soutěž 

 

Vážení čtenáři, v tomto roce se 
zúčastním mezinárodní soutěže ve 
hře na elektronické klávesy. Konat se 
bude  11.4.2017 na Slovensku v 
Považské Bystrici.  Tam jsem ještě 
nikdy nebyl, takže se tam už těším. 
ZUŠ Považská Bystrica pořádá již 10. 
ročník soutěže na elektronické 
klávesy. V rámci soutěže tam budu 
moci vystoupit jak s individuální hrou, 
tak i s komorní hrou. Možná nevíte, 
co si pod pojmem komorní hra 
představit? Komorní hra znamená, 
když na jeden nástroj hraje větší 
počet lidí.  Naše seskupení se 
jmenuje TRIO, protože na tři klávesy 
hrají tři lidé. Moji spoluhrající se 
jmenují Václav Voharčík a Karel Zikeš. 
V individuální hře hraji sám za sebe 
svoje skladby. Soutěž je jednodenní, 
nepostupová a úspěšní soutěžící 
obdrží zlaté, stříbrné a bronzové 
pásmo ve své věkové kategorii. A jak 
vypadá moje příprava na soutěž?  U 
jednotlivých skladeb, ať už komorních 
nebo individuálních, si nejdříve 
prostuduji noty. A to jak levou ruku, 
tak i pravou. Někdy si i napíšu, jakým 
prstem tu notu zahraji. Říká se tomu 
prstoklad. Poté začnu skladbu 
pomalu spojovat, hrát pravou a levou 
rukou dohromady.  Když už skladbu 
umím zahrát, najdu si na klávesách 
vhodný doprovod (rock nebo pop 
atd.) a skladbu doplním o výběr 
vhodného nástroje. Nakonec se 
musím naučit hrát skladby bez not.   
Než s každou skladbou vystoupím, 
předchází tomu tedy mnoho úsilí a 
času zkoušení.  Každá soutěž ve hře 
na klávesy, obzvlášť tato 
mezinárodní, je spojena s velkou 
nervozitou. Jsem na sebe zvědav, jak 
se s tím vším poperu. Budu se snažit 
podat co nejlepší výkon a držet se 
mamky slov: "Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se." Tak mi držte pěsti!                
                           (Martin Jenšovský) 



 

Vánoční koncert 
Velkého dechového 

orchestru 
Ve čtvrtek 15.12.2016 se v 
Kulturním domě Slavie konal 
vánoční koncert Velkého 
dechového orchestru. Dostal jsem 
příležitost zazpívat si s tímto velkým 
hudebním tělesem díky mé učitelce 
kláves paní Šobové. Ta stála u zrodu 
tohoto orchestru, zpívá v něm a 
zároveň celý vánoční koncert 
moderovala. Program vánočního 
koncertu byl rozdělen na dvě části. 
V první části programu zazněly 
skladby klasické hudby (například 
Alžbětínská serenáda od R. 
Bingeho), filmové melodie (např. K. 
Badelt - Piráti z Karibiku). Ve druhé 
části programu jsme se přenesli do 
vánoční atmosféry díky skladbám: 
Adeste Fideles, Vánoční píseň, Bílé 
Vánoce a Rolničky. Pomyslnou 
třešničkou na dortu jsme byly v 
závěru koncertu my děti s pásmem 
koled. Byl to pro mne zajímavý 
zážitek zpívat do mikrofonu a mít za 
sebou tolik hudebních nástrojů. 
Slyšel jsem zobcovou flétnu, 
klarinety, fagot, pozoun, trumpetu a 
ještě další dechové nástroje. 
Součástí byl i buben a taky činely. 
Celý velký sál ve Slávii nám asi 
minutu tleskal, což mi bylo moc 
příjemné. Těším se, že si s tímto 
orchestrem někdy v létě zase 
zazpívám. Více informací o tomto 
orchestru můžete najít také na 
internetu na stránce 
http://www.vdocb.cz/. 
                           (Martin Jenšovský) 
 
 
 

 
 
 

Prostě krásné Vánoce … 
Vánoce utekly jako voda a já bych Vám ráda popsala, jak jsem tyto 
svátky klidu a míru prožila. Na Štědrý den jsme byli všichni doma, 
koukali jsme se dopoledne na televizi, kde dávali jednu pohádku za 
druhou. V poledne jsme si dali tradičně hrachovou polévku s 
krutóny a hned po obědě jsme se oblékli a vyrazili jsme všichni i s 
Roxinkou (našim domácím mazlíčkem) ven. Po cestě jsme potkali 
známé, navzájem jsme si popřáli krásné svátky. Když jsme dorazili z 
procházky domů, mamka všem udělala punč na zahřátí. Když se už 
začalo stmívat, šli jsme se pomalu připravovat ke štědrovečerní 
večeři. U stolu se nás sešlo šest, společně s babičkou a dědou 
z maminky strany. Před večeří jsme se společně pomodlili a pustili 
se do jídla. Když jsme dovečeřeli, sestra šla do pokoje pro Roxinku, 
která měla mezi dárky schovaného buřta. Byla to legrace 
pozorovat ji, jak se prodírá mez tou haldou darů jen proto, aby si 
našla také ten svůj pamlsek. Našla ho, našla! I my jsme si postupně 
rozbalili dárky. Jako každý rok jich bylo mnoho. Potom jsme si ještě 
dali kávu a vyrazili jsme na půlnoční mši. Letos byla půlnoční brzo, 
tak jsem také vyrazila. V kostele byla Rybova mše. Musím přiznat, 
že jsem se sem tam lekla. Ale jinak to bylo hezké zakončení 
Štědrého dne. Na Boží hod jsme jeli k babi a dědovi do Mříčí na 
oběd. To jsou zase prarodiče z tatínkovy strany. K obědu jsme měli 
řízky s bramborovým salátem. Na Štěpána jsme pozvali oboje 
babičky a dědy pro změnu na oběd k nám. Podávala se krůta s 
bramborovým knedlíkem. Prostě krásné Vánoce. 
 

… a silvestr očima Petry Velíškové 
Silvestra jsem trávila s rodiči a se známými na Šumavě u našich 
společných kamarádů. Mají totiž chalupu v Masákově Lhotě. Tak 
jsme tam společně vyrazili, abychom tam společně strávili ten 
poslední den v roce.  Když jsme jeli ze zasněžených Budějovic 
nabalení několika vrstev oblečením, předpokládali jsme, že bude 
takhle zasněžená i Šumava. Jenomže jak cesta ubíhala, tak s ní 
spolu pomalu mizelo i bílé království. A skutečně, když jsme dojeli 
do Masákovy Lhoty, po sněhu nebyla ani památka. U známých na 
chalupě jsme se po dlouhé cestě občerstvili cukrovím a kávou. 
Poté jsme se oblékli a vyrazili jsme procházkou na oběd do Elzina 
Dvora. Je to taková rodinná restaurace. Vaří tam dobře, všichni 
jsme si pochutnali. Po obědě jsme se ještě rozmýšleli, jestli si 
nedáme sladkou tečku v podobě horkých malin. Přišel k nám číšník 
s dotazem, jestli ještě máme přání. Zeptali jsme se ho, jestli mají 
horké maliny. Když nám odpověděl, že neví, že asi ne, začali jsme 
se uculovat. Objednali jsme si je tedy na baru a donesli nám je. 
Příjemně jsme se nasytili a zase jsme šli tou samou cestou 
nazpátek. Večer jsme trávili na chalupě. Měli jsme spoustu dobrot, 
prostě všeho.  O půlnoci jsme vyšli před chatu, připili jsme si 
šampusem a popřáli si ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. :) (Petra Velíšková)  
 
 

Arpiďák na internetu 

http://arpidak.mypage.cz/ 

http://www.vdocb.cz/
http://arpidak.mypage.cz/


 

Arpiďák včera, dnes a zítra – Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra Arpida. Číslo 7, únor 2017. Vydává Klub mladých žurnalistů při centru 
ARPIDA, z.ú. Redakce: Martin Jenšovský, Radek Benýšek, Markéta Mondeková, Petra Velíšková, Martin Kotil, Jan Šesták. Kresby: Naděje 
Průšová, Jakub Smejkal. Editor a grafická úprava: Jan Šesták. Centrum ARPIDA, z.ú., U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, tel.: 385 
777 011, email: info@arpida.cz, web: www.arpida.cz a www.arpidak.mypage.cz.  

 
 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 

Naše křížovka 
 

Co se dá v zimě dělat? 
Odpověď najdete v tajence. 
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Legenda ke křížovce:  
1- co patří na nohu?; 2- jak se 
jmenuje obydlí jezevce?; 3- příjmení 
bývalého amerického prezidenta; 4- 
části písně; 5- zámecký pták 
s velkým ozdobným chvostem; 6- 
začátek závodu; 7- zadní část 
chodidla.  
 
 
  

Sportovní rubrika Martina Jenšovského 
 

Rozhodl jsem se od tohoto čísla Arpiďáku začít psát svoji vlastní 

rubriku. Jmenuje se Sportovní rubrika Martina Jenšovského. Baví 

mě totiž sport, mám rád všechny možné sporty (až na tenis, tam 

fandím jen našim tenistům) a chci vám přiblížit různé sportovní 

události, zajímavosti a výsledky, které se budou uskutečňovat. A 

začneme fotbalem. Můj kamarád ze třídy Dominik Orlovský si se 

mnou o sportu hodně často povídá. Hlavně o fotbale a o hokeji. 

Jeho nejoblíbenějším týmem ve fotbale je Slávia Praha. Proto jsem 

se ho trochu vyptal a přináším vám jeho zajímavé odpovědi na mé 

všetečné sportovní otázky. Dominik Orlovský mi řekl: „Fandit Slávii 

jsem se rozhodl proto, že můj děda je velký tradiční slávista a já 

jsem se tuto tradici po něm rozhodl převzít. Nejvíc se mi z hráčů 

líbí útočník Milan Škoda a útočník nebo záložník Muris Mešanovič. 

Jinak mi nikdo nevadí, mám rád všechny hráče Slávie. Týmu bych 

chtěl popřát, aby byl stejně dobrý jako je a aby vyhrál titul české 

ligy a dostal se do evropských pohárů nebo Ligy mistrů. Všem 

fanouškům Slávie bych chtěl říci, aby co nejvíce fandili a 

podporovali Slávii, protože ta teď svou hrou ohromuje všechny 

české týmy.“ Tolik Dominik Orlovský, velký fanoušek Slávie Praha. 

Kdo by se chtěl o tomto fotbalovém týmu dozvědět více, ať se 

podívá na internetové stránky www.slavia.cz. Těšte se na příští 

Sportovní rubriku Martina Jenšovského, přinesu vám zajímavosti o 

volejbalovém mužstvu Jihostroj z Českých Budějovic.  

                                                                             (Martin Jenšovský)  

 
 

Únorové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavil Radek Benýšek  

 

Starší lékař se ptá ošetřovatelky: „Co vám mám dát, abyste se 
nechala políbit?" „Narkózu, pane doktore." 
 

Potkají se dva lovci. Jeden je od hlavy k patě v obvazech. „Copak se 
ti stalo?" „Ale představ si, vydal jsem se na lov. Přijdu k docela 
malé noře. Tak do ní houknu: hú! A z nory: huú! Vyběhne liška. Tak 
já bác, střelím ji, šup s ní do torby a jdu dál. Přijdu k velké noře. A 
zas do ní HÚ! A z nory: HÚ. A vyběhne medvěd. Tak já bác ho, šup s 
ním do torby a jdu dál. A přijdu k ohromné noře. Tak zas do ní: 
HÚÚÚ! A z nory: HÚ HÚ. A představ si: vyjel z ní rychlík ..." 
 

„Paní sousedko, proč si nedáte do zahrady k sazenicím nějakého 
strašáka?" „Není třeba, jsem tam skoro celý den." 
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