
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Hola, hola Bárovka mě volá! 
Milí čtenáři! Nevím, zda se k vám již doneslo, že s koncem tohoto 
školního roku opouštím základní školu v Arpidě a přecházím do 
běžné základní školy. Po delším zvažování o přestupu a vybírání 
vhodné školy zvítězila „Bárovka“. Tak se totiž říká základní škole 
v ulici J. Š. Baara v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že mé 
fungování a prospívání v 7. třídě ZŠ Baarova nebude jednoduché, 
pomáhá mi se na vše připravit můj třídní učitel Jiří Merta. Spolu s 
ním jsem měl možnost absolvovat jeden vyučovací den v Bárovce. 
O tento můj první kontakt se žáky, učiteli a školou se s vámi chci 
podělit. Vyučovací den pro mne začal seznámením s panem 
ředitelem, třídní učitelkou a spolužáky. Po mém vstupu do třídy 
spolu s panem ředitelem, speciální pedagožkou a panem učitelem 
Mertou žáci povstali. To mě ohromně překvapilo, neboť jsem toto 
gesto nechápal a z Arpidy neznal. Dozvěděl jsem se, že tímto 
způsobem žáci zdraví příchozího učitele. Stejně tak zvonění na 
začátku a na konci hodiny bylo pro mne velkou novinkou. V Arpidě 
nám totiž nic nezvoní. Podle rozvrhu jsem byl přítomen hodinám 
angličtiny, českého jazyka mluvnice a sloh. Díky návrhu pana 
učitele Merty jsem představil svým budoucím spolužákům v 
hodině českého jazyka náš školní časopis Arpiďák a prezentoval 
jsem mou práci redaktora v něm. Byl jsem nesmírně dojat z toho, 
jak mě přijali moji budoucí spolužáci. Těším se na další zkušební 
vyučování s nimi.                                              (Martin Jenšovský) 

 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fejeton Petry Velíškové 
 

Vítám jaro. Pojďte ho vítat se mnou. 
Teď byly tři nádherné soboty, které 
jsem si užívala plnými doušky. A jak 
jinak než tím, že jsem byla celé ty 
nádherné dny venku na zahradě. 
Chvilku jsem se projížděla na 
elektrickém vozíku, vytáhli jsme také 
chodítko, přičemž jsem si protáhla 
nohy, ale i ruce. Uznávám, že mě 
večer všechno bolelo. Ale tak nějak 
příjemně. Jarně. Myslím si, že když 
budu takhle trénovat častěji, zvyknu 
si a už to bude dobré. To krásné 
počasí mi přineslo prostě skvělou 
náladu a více energie. A teď bych 
vám ráda popsala, co se mi v jednom 
tom krásném jarním dni přihodilo na 
Domečku v Arpidě. Šla jsem se s 
asistentkou projít. Po svých. Bez 
vozíku. Když jsme se však vrátily, 
nestačila jsem zírat. Vozík nebyl na 
místě, kde jsem ho měla 
zaparkovaný. Byl náhle pryč. 
Rozhlédla jsem se po místnosti, můj 
povoz nebyl nikde k nalezení. Až když 
jsem se podívala z okna, uviděla jsem 
tam mávající kamarádku, která celá 
rozesmátá seděla na mém vozíku. 
Prostě mi s ním odjela, aby byla jarní 
legrace. Tak jsem za pomoci 
asistentky pro vozík došla.  Přeji Vám 
krásné jarní dny, plné pohody a 
sluníčka.   

Zápisník Klubu mladých žurnalistů centra ARPIDA     číslo 8     duben/2017 

Držte nám palce … 
Přihlásili jsme našeho Arpiďáka do 
7. ročníku jihočeského kola 
celorepublikové soutěže školních a 
klubových časopisů Časopis roku 
2017. Vyhlášení se uskuteční 28. 
dubna 2017. Jsme zvědaví, jestli 
Arpiďák nějaké ocenění získá. 
Držte nám palce.  



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Chtěla jsem být vlekařkou v Alpách 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Kristinou Mertovou ● 
 

 

V minulém čísle Arpiďáka jsem zpovídal Danu Kopeckou. Rozhodl 
jsem se, že si nechám vždy doporučit dalšího člověka, se kterým 
povedu zajímavý rozhovor. A Dana Kopecká mi doporučila Kristinu 
Mertovou. Možná, že někteří z vás neví, kdo Kristina je? Je to 
fyzioterapeutka z Arpidy, kterou znám už dlouho a dokonce si 
tykáme. A myslím, že rozhovor s ní vám určitě přinese hodně 
zajímavých informací. Položil jsem Kristině několik otázek.  
 

 

Uvažovala jsi jako malá, že se staneš v dospělosti 
fyzioterapeutkou? 
Jako malá jsem chtěla být vlekařkou v Alpách to se mě drželo 
celkem dlouho. Později pak učitelkou v mateřské školce. A ani 
jedno se mi nakonec nesplnilo. To, že existuje profese 
fyzioterapeut, jsem vůbec nevěděla. 
 
Jaké studium je zapotřebí, abys mohla tuto profesi vykonávat? 
K tomu, aby se člověk mohl této profesi věnovat, musí vystudovat 
3-leté studium obor fyzioterapeut. Ale tím to nekončí, je zapotřebí 
se celý život vzdělávat a doplňovat si různé kurzy. 
 
Pracovala jsi někde ještě před Arpidou? 
Ne nepracovala. Už během školy jsem do Arpidy často chodila 
cvičit. Hned po ukončení školy jsem nastoupila do Arpidy a jsem tu 
už ... no, moc let. 
 

Co obnáší práce fyzioterapeuta 
v Arpidě a kolika lidem denně se 
věnuješ? 
Práce fyzioterapeuta je celkem 
náročná. Denně je třeba odcvičit tak 
8-10 klientů a to ze školy, školky, na 
pobytech a ambulantních. A k tomu 
se to taky musí všechno 
zaznamenat do počítače a napsat 
zprávy. Někdy je to náročné, a ty 
papíry mě teda vůbec nebaví. 
 

Jaké techniky jako fyzioterapeuti 
v Arpidě nejvíc využíváte? 
V Arpidě nás fyzioterapeutů pracuje 
hodně a převážně a nejvíc se 
využívá Vojtova metoda, takzvaná 
vojtovka. Další metoda, která se 
cvičí je třeba DNS, Bobath, různé 
měkké techniky, kineziotaping a 
další. Seznam všech používaných 
technik je na stránkách Arpidy. 
 

Prý budete teď zkoušet nějaký 
nový kosmický obleček. Mohla bys 
nám prosím vysvětlit, o co jde a 
k čemu je to dobré? 
Ano, od dubna budeme také cvičit 
v takzvaném kosmickém oblečku, to 
je pravda. Ale k tomu vám nejvíc 
řekne můj kolega Petr Honner, 
který je takový „vedoucí" v této 
oblasti. 
 

Jak se ti práce fyzioterapeuta 
zamlouvá? 
Prace fyzioterapeuta je krásná, ale 
velmi náročná. 
 

Máš za sebou nějaký velký 
fyzioterapeutický úspěch? 
Každý malinkatý posun, zlepšení, 
které se nám povede, je vlastně 
velký úspěch nás všech. Třeba 
poslední dobou velký posun a 
hlavně velká radost při cvičení s 
Karolínkou, která se po dlouhé době 
dostala na čtyři, leze a začala chodit 
v chodítku. Tak z toho mám 
opravdu velkou radost a považuji to 
i za velký úspěch. 
Děkujeme za rozhovor. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na plese až do konce 
 

V pátek 24.2.2017 jsme měli v 

ARPIDĚ ples, který se jako každý rok 

vydařil přesně podle mých představ. 

Přijeli jsme mezi prvními. Kapela 

Brusný kotouče, která nám hrála 

celý večer, ladila zrovna hudební 

nástroje. Když jsme se usadili, taťka 

nám došel pro pití a pozorovali jsme 

přicházející návštěvníky plesu. Jen 

co se ARPIDA naplnila, Brusný 

kotouče zahájily ples svou tradiční 

písní Brouzdej trávou za tratí. Na 

plese bylo, tak jako každý rok, pár 

vystoupení. První tam vystupovali 

lidičky z chráněné dílny Nazaret, 

potom tam byli takový dva kluci v 

kšiltovkách, kteří prováděli na zemi 

různé triky. Měla jsem tam zase 

spoustu známých, takže jsem se u 

stolu příliš nedržela. Vždycky jsem 

se jela ke stolu napít, něco zobnout 

a zas jsem frčela dál. Tombola byla 

formou vstupenek, takže na každém 

lístku bylo jedno slosovatelné číslo. 

My jsme sice nic nevyhráli, pro mě 

ale bylo důležitější si ples užít, 

pobavit se a zařádit si. To se taky 

splnilo, moc jsem si to užila! 

Vydrželi jsme až do konce plesu, což 

znamená, že se podařil.  

                             (Petra Velíšková) 

 
 

Pokud nejsi diabetik, tak to nepodepisuj! 
 

Náš kamarád Miroslav Šlechta z Rynárce u Pelhřimova se rozhodl 

být dopisovatelem ARPIĎÁKU. To znamená, že nám bude 

pravidelně posílat své příspěvky. A budou to příběhy, které se mu 

v životě stávají, a nyní je sepisuje pro svou připravovanou knihu 

s názvem „Pokud nejsi diabetik, tak to nepodepisuj!“ Dnes vám 

přinášíme její úvod.  
 

Jmenuji se Miroslav Šlechta, je mi 19 let a studuji obor 

Pečovatelské služby v Černovicích u Tábora. Ten obor je na 3 roky 

a zakončený výučním listem. Do školy jezdím každý den a vždy 

každé ráno se tam těším, protože ve škole je sranda. Proč jsem se 

rozhodl právě pro pečovatele? Na základní škole jsme si v osmé 

třídě povídali o správném výběru zaměstnání. Já pořád váhal nad 

tím, jaké si vybrat správné zaměstnání. Nakonec mi paní učitelka 

třídní poradila pečovatele, a já s tím souhlasil, jelikož jsem ve škole 

pomáhal Jirkovi Šolcovi. Ještě než se pustím do vypravování mých 

veselých zážitků, tak bych vás chtěl upozornit na jednu maličkost a 

to na jednu větu z Hippokratovy přísahy. Tuto přísahu složil slavný 

lékař antického starověku Hippokratés a tato přísaha je dodnes 

aktuální. V přísaze stojí jedna věta – „Všechno, co ve světě i mimo 

svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to 

zamlčím a uchovám v tajnosti.“ Pro méně chápavé tuto větu 

vysvětlím. Tato věta znamená, že co se pečovatel, zdravotní sestra 

nebo lékař ve svém povolání o pacientovi dozví, musí o tom 

zachovat mlčenlivost. Proto já, když vám budu vypravovat moje 

veselé zážitky, tak jedině ze soukromého života, ze školy taky, ale z 

praxe to bude jen cesta na praxi a cesta z praxe, příběhy ze šití a 

vaření. Ale z ošetřovatelství tam nebude pochopitelně skoro nic. 

Pokračování příště. 

Arpiďák na internetu 
Na obrázku vpravo vám 
ukazujeme, jak vypadá úvodní 
stránka internetové verze 
Arpiďáku. Například v sekci „Ke 
stažení“ si můžete jakékoliv 
starší číslo stáhnout, přečíst, 
vytisknout nebo někomu poslat.  

Podívejte se na: 

http://arpidak.mypage.cz/ 

http://arpidak.mypage.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Poslední únorovou sobotu 

proběhl v Dubném masopust. 

Občané, kteří celý den chodili 

v průvodu, se ráno sešli v místní 

v hospodě. Tam se převlékli do 

kostýmu, nalíčili se a domlouvali 

se, jakou cestou se vydají. Jako 

první šli na obecní úřad požádat 

paní starostku o povolení 

k provádění masopustní koledy. 

Když jim starostka tuto zábavu 

povolila, radostně  se  vydali  po  
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vsi a už řádili. Chodilo se od chalupy k chalupě, všude 

dostali něco dobrého k jídlu i k pití. V čele průvodu byl 

Masopust (to je postava, maska), který všem určoval, do 

kterého stavení se půjde. U každého se tancovalo, je 

postava, maska), který všem určoval, do kterého stavení se 

půjde. U každého se tancovalo, hrála hudba, masky dělaly 

ten správný rachot. Protože počasí bylo nádherné, svítilo 

sluníčko, odpoledne pro mě přišla kamarádka a společně 

jsme šly za maskami. Díky skvělému počasí jsme si s 

kámoškou zpříjemnily krásné odpoledne procházkou a 

nakonec jsme skončily u nás doma s kávou a domácími 

masopustními koblihami.                            (Petra Velíšková) 

Když se v Dubném slaví masopust 
 



 

O hokeji lakrosu a 
mistrovství světa 

 

Žijete hokejem? Já rád. Všichni 

dobře známe slavná jména Jaromír 

Jágr, Dominik Hašek, Petr Nedvěd. 

Ale co víme o hokeji? Vznikl 

koncem 19. století v Kanadě, brzy 

se rozšířil do Evropy a do Asie. 

Předchůdcem hokeje byla tvrdá a 

nebezpečná hra lacrosse. Lacrosse 

vznikl v Severní Americe (oblast 

Velkých jezer). Tento sport byl 

oblíben převážně u indiánů. Dnes 

patří hokej k nejrychlejším 

sportům na světě. U nás je jedním 

z nejpopulárnějších sportů. První 

mistrovství světa v ledním hokeji 

se konalo v Belgii v roce 1923, kde 

naše reprezentace získala 

bronzovou medaili. Nejúspěšnější 

zemí co do počtu mistrovských 

titulů je Rusko (SSSR), Kanada, ČR 

a Švédsko. Náš stát získal od 

vzniku mistrovství světa 12 

zlatých, 13 stříbrných a 19 

bronzových medailí.  Všichni rádi 

vzpomínáme na největší úspěch 

našeho hokeje olympijské vítězství 

v japonském Naganu pod vedením 

trenéra Hlinky. V letošním roce se 

můžeme těšit na mistrovství světa 

v hokeji  od  5. do 21. května. Hrát 

se bude v Kolíně nad Rýnem a 

v Paříži. Pořádajícími zeměmi jsou 

Německo a Francie. To je zajímavý 

unikát. 16 týmů odehraje celkem 

64 utkání. Kromě známých 

hokejových jmen uvidíme i nové 

hráče. Tak se budeme těšit. Ať se 

zadaří!                   (Martin Kotil) 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navštívili nás kamarádi ze STROOM Dub 

Ve středu 22. února 2017 k nám do Arpidy zavítala 21-členná 

výprava z organizace Stroom Dub. Mají svůj dům v Dubu u 

Prachatic a více informací o nich můžete najít na 

www.stroomdub.cz. O Arpidě se dozvěděli od Michala Burdy 

z praktické školy, který se tam byl podívat, protože tam možná 

bude jezdit po skončení praktické školy. Měli možnost prohlídky 

Arpidy, průvodcem jim byl samotný Michal Burda. A díky 

Martinovi Kotilovi a mě, Radkovi Benýškovi, si mohli také 

vyzkoušet hru iBoccia, která se jim moc líbila, a dokonce 

projevili zájem účastnit se jihočeské ligy jako nový tým. Ve 

Stroom Dub jsou lidé s postižením stejně jako my. Moc se jim u 

nás líbilo. A proto jim přejme hodně štěstí v životě i při založení 

týmu iBoccii.                                                       (Radek Benýšek) 

 

Věděli jste, že … 
Naše hokejová reprezentace se nemohla v roce 1950 

zúčastnit mistrovství světa v ledním hokeji v Londýně. Hráči 

byli zadrženi kvůli podezření ze špionáže a tehdejší 

komunistický režim je poslal na nucené práce do uranových 

dolů v Jáchymově. V roce 1953 zase musel náš reprezentační 

hokejový tým odstoupit ze světového šampionátu kvůli úmrtí 

tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. 

 

http://www.stroomdub.cz/
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Naše křížovka 
 

Jaký cizokrajný strom kvete brzy na 
jaře? Odpověď najdete v tajence. 

 

1 
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Legenda ke křížovce:  
1 - noční pták; 2 - velká nádoba na 
koupání; 3 - prvního září na všechny 
děti volá hola, hola; 4 - 
nejdokonalejší tvar; 5 - způsobuje 
nemoc člověka i počítače; 6 - drží 
kalhoty v pase. 

 

 
 
  

Sportovní rubrika Martina Jenšovského 
 

Milí čtenáři, vítám vás u druhého pokračování mé Sportovní 

rubriky, ve které se budu zabývat hrou nejlepšího volejbalového 

týmu u nás v Jihočeském kraji a tím je VK Jihostroj. Jihostroj je 

tým, který pravidelně hraje 1. ligu a v sezóně 2016/2017 se zatím 

Jihostroji daří podle představ. Po skončení základní části byl 

Jihostroj na skvělém třetím místě a opět, jako před rokem, 

postupoval do play-off. Jihostroj má zase velké ambice, minulý rok 

se Jihostroj propracoval až do semifinále, ale nakonec získal pouze 

bronz. Já si však myslím, že tento rok se Jihostroj dostane až do 

finále a získá titul celé volejbalové ligy. Formu a mužstvo na to má. 

Teď je Jihostroj ve čtvrtfinále s Euro Sitex Příbram, zatím vede 3:2. 

Já osobně jsem ještě na zápase Jihostroje nikdy nebyl. Doufám, že 

se někdy v nové sezoně přijdu podívat alespoň na jeden zápas 

Jihostroje. Více o VK Jihostroj najdete na www.volejbalcb.cz. To je 

z tohoto dílu mé sportovní rubriky vše a příště se těšte na 3. díl, 

kde budu rozebírat hru českobudějovického fotbalového Dynama. 

                                                                             (Martin Jenšovský)  

 

Únorové vtipy pro dobrou náladu 
 

Tentokrát výběr sestavili Martin Jenšovský a kamarádi z Chelčic  
 
 

Přijde kostra do hospody a říká: Prosím jedno pivo a hadr. 
 

Přijde kostra k lékaři a lékař jí říká: No, to jdete brzo ... 
 

Jdou dvě sušenky po dálnici. Kolem nich přejede auto a jedna z 
nich říká druhé: Prosím tě, pojď a nedrob... 
 

Ten nový telefon Apple iPhone si nekupuj! Je to šmejd."  
„A proč?"  
„Měl jsem ho už dvakrát: jeden mi ukradli a druhý jsem ztratil." 
 

Pepíček se ptá maminky: "Maminko, můžu se dívat na televizi?" 
Maminka: "Ano, Pepičku, ale nezapínej ji." 
 

Na Hirošimu nikdy žádná atomová bomba nespadla, to jen Chuck 
Norris zapálil rachejtli. 
 

Jean, kam jste dal mého nejlepšího loveckého psa?"  
"Do boudy, sire."  
"Do jaké boudy, Jean?"  
"Přesněji řečeno do ledničky, sire."  
"A nebude mu tam zima, Jean?"  
"Ne, sire, zavřel jsem dveře.“ 

mailto:info@arpida.cz
http://www.arpida.cz/
http://www.arpidak.mypage.cz/
http://www.volejbalcb.cz/

