
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Zase rozjíždím iBocciu! 
Když jsem kdysi dávno nastoupila úplně prvně do denního 
stacionáře, byla jsem tam jako klientka téměř sama. S vedoucím 
Honzou Talichem jsme hráli různé hry, točili jsme filmové 
scénky. Určitě jste mnozí z Vás viděli na webových stránkách 
Arpidy či na facebooku video s názvem Invaze kolíčků a 
Patrikův měsíčník. I teď po letech, když o tom píši, je mi do 
smíchu. Nicméně po nějaké době do stacionáře přišel klučina, 
který se věnuje iBoccie. A tak nám o tom vyprávěl, já jsem si 
zkusila samotnou hru a zaujalo mě to. Postupně se hra ujala a 
následovaly tréninky, až došlo i na turnaje. Dokonce jsem měla i 
vlastí tým. Jmenovali jsme se Bonbóni a já jsem dělala 
kapitánku. No, později mi byla nabídnuta práce v knihovně a 
tím pádem šla tato hra stranou. Trochu mi to přišlo líto, ale 
zároveň jsem byla nadšená z nové pracovní činnosti. Ale nyní se 
na domečku podařilo, že se budou turnaje hrát ve středu. Což je 
pro mne naprosto ideální, protože chodím do stacionáře jen 
jeden den v týdnu a to právě ve středu. Takže zase rozjíždím 
iBocciu.                                                               (Petra Velíšková) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fejeton Petra Böhma 

 

Loučení s létem. Byli jsme na 
procházce. V lese jsme našli plný 
koš hub. Naše fenka Darinka s 
námi hledala houby. Naše kočka 
Micka nás doprovázela až na pole 
a pak si šla na myši. U lesa roste 
krásný šípkový keř. Brzy se tam 
zase podíváme. První víkend v září 
bylo pěkné počasí a já jel na 
cyklistický výlet na Lipno. Za naším 
apartmánem byla zvířata. 
Překrásní pávi, růžoví čuníci, husy 
a kachny. Odpoledne jsme hráli 
minigolf, a přestože bylo škaredé 
počasí, tak jsme se jeli koupat. No 
tomu neuvěříte, kdo na mě čekal 
v posteli, když jsem se vrátil? No 
přece můj plyšák, medvídek pana 
Mr. Beana. 
 

AKTUÁLNĚ! 
V pátek 13. 10. 2017 odvolalo 
vedení hokejového klubu Motor 
trenéra Antonína Stavjaňu po 
nepřesvědčivých výsledcích na 
začátku sezony. Sobotní domácí 
zápas proti HC Zubr Přerov už 
vedli trenéři Martin Štrba a 
František Bombic. A Motor vyhrál 
přesvědčive 3:0. Spekuluje se, že 
by měl do Budějovic přijít zkušený 
trenér Marián Jelínek, který v 
minulosti například  působil v 
Plzni nebo v Mladé Boleslavi.    
                             (Radek Benýšek) 
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Velký rozhovor s J. Radou 
Jaké byly začátky jeho práce 
v Arpidě, co všechno má na 
starosti a co dělá ve volném 
čase. Čtěte na straně 2. 
 

Uvnitř najdete … 
 

Drama v ZOO Ohrada 
Co podivuhodného, zvláštního a 
dramatického se stalo Petře 
Velíškové v hlubocké ZOO? Čtěte 
na straně 4.  
 

----------------------------------------- 
 

Petr v Píseckých horách 
Nový redaktor Petr Böhm vám 
vylíčí zážitek s havranem, který 
má rád banány. A také připojí 
obrázek. Čtěte na straně 6. 
 



 

 
 
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Baví mě ruční práce se železem 
 

● Rozhovor Radka Benýška s Janem Radou ● 
 

Jana Radu určitě většina z vás z ARPIDY dobře zná. Kromě práce 
pro Maltézskou pomoc je důležitým zaměstnancem centra 
ARPIDA. Myslím, že rozhovor s ním vám přinese spoustu 
zajímavostí.  
 
Jak jste dostal k práci v Arpidě, co vás k tomu vedlo?  
Od dětství mě rodiče vedli k tomu, že slabším lidem se má 
pomáhat. A tak jsem již ve škole navštěvoval kroužky, které měli 
za úkol někomu pomáhat, jako byl například zdravotnický 
kroužek a mladý požárník. V roce 1991 se nám narodila dcera 
Janička, která měla problém s nohama. Nejprve jí několikrát 
operovali v Praze a posléze jsme hledali rehabilitaci, kde se cvičí 
Vojtova metoda tady v Českých Budějovicích. Zjistili jsme, že je to 
v ARPIDĚ. Po první návštěvě ARPIDY, za účelem rehabilitace 
Janičky, se mi tady moc líbilo, a tak jsem se šel zeptat, zda by zde 
bylo volné místo. Tehdejší ředitel pan Jankovský mi řekl, že bude 
volné místo technika, který dal výpověď a bude odcházet pracovat  

 
 
 
jinam. A tak jsem se dlouhou životní 
cestou přes různé zaměstnání 
dostal někam, kde to má smysl. 
 
 

Jak dlouho působíte v Arpidě, na 
jaké pozici? 
V ARPIDĚ pracuji od května 1994 
to je 23 let. Od tohoto roku tady 
pracuji jako technik a posledních 5 
let taky jako zástupce ředitele. 
 
 

Co je pro vás v Arpidě důležité, 
čeho byste chtěl v životě ještě 
dosáhnout? 
Víte, ARPIDA vznikla spontánně, 
aktivitou lidí, kteří nesli určitý kříž, 
nebo trápení a lidí zdravých, 
kterým není osud těchto lidí 
lhostejný. Pokavaď budu mít pocit, 
že lidé sem přichází hledat 
pomocnou ruku a také jí tu budou 
nalézat, tak budu mít pocit, že 
pracuji na správném místě. 
 
 

Co děláte ve svém volném čase a 
co vás baví? 
Protože mám velkou rodinu, tak 
spoustu času trávím s dětmi a 
vnoučaty. Moc rád jezdím na hory, 
chodím do lesa, pracuji na zahradě, 
kde pěstuji květiny. A taky mě baví 
ruční práce se železem. 
 
 

Co je vaší náplní práce u nás v 
Arpidě? 
Myslím, že by bylo jednodušší říci, 
co není, ale pokusím se to dát nějak 
stručně dohromady. Zodpovídám 
za řízení provozu dílny, prádelny, 
dopravy, bazénu, technického 
zázemí hipoterapie, úklidu, recepce 
a kuchyně. Řídím práce domovníka, 
plavčíka, vedoucího dílny, 
vedoucího kuchyně. Zajišťuji 
bezpečnost práce a požární 
ochranu. Připravuji plán oprav a 
rekonstrukcí. Objednávám a ověřuji 
kvalitu provedených oprav, investic 
a rekonstrukcí. V nepřítomnosti 
zastupuji ředitele. 
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně sil ve vaší práci. 
 

Rozhovory se zajímavými osobnostmi z ARPIDY 



 

 
 
Motoráci na návštěvě v Arpidě 
(-rb-) V úterý 12. září 2017 k nám do Arpidy zavítali členové 
českobudějovického  hokejového klubu. A to prezident klubu 
Roman Turek, marketingový ředitel Tomáš Kučera a obránce 
Ján Mucha. Předali jsme jim obrázek malovaný dětmi z Arpidy. 
Poté jsme dostali dárek od  HC Motor. Byl to dres podepsaný 
všemi hráči klubu. Následovala prohlídka centra a rozloučení. 
Tímto jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Samozřejmě si všichni Arpiďáci přejeme postup klubu do 
extraligy. Fandíme všichni. Během prosince chystáme velké 
překvapení, těšte se, bude to opravdu velkolepé. 
 

Máme nového fyzioterapeuta 
(-rb-) Od září k nám do centra Arpida přišel nový zaměstnanec 
na pozici fyzioterapeuta. Jeho jméno je Dominik Vidourek.  
Začal jsem k němu chodit i já, Radek Benýšek. Přejeme mu 
hodně úspěchů. 
 

Kdo je Petra Horská? 
(-rb-) Říkala mi Dana Kopecká, že má novou kolegyni na ranou 
péči, která se jmenuje Petra Horská. Mají novou kancelář vedle 
účtárny a pana Rady. Jezdí k rodinám s malými dětmi a nabízí 
pomoc, co dál.  
 

IBoccia bude koordinovaná 
(-rb-) Od Pavly Koblásové jsem zjistil, že staronová kolegyně 
Petra Coufalová je tady na nové pozici. Je vedoucí stanice 
zájmových činností, má na starosti volné aktivity na odpoledne. 
A také je nově koordinátorka Jihočeské ligy v iBoccie místo 
Honzy Talicha. Držíme palce, Petro. 
 

Cvičná pracoviště zajistí Božena 
(-rb-) Od září k nám do STD nastoupila Božena Sukdolová. Je to 
naše nová spolupracovnice. Chodí s námi na cvičná pracoviště. 
Dokonce bydlí stejně jako já v Ševětíně, proto se těším na další 
spolupráci a doufám, že to bude mezi námi všemi dobře 
vycházet.  
 

Nováček první ligy neuspěl 
(-rb-) První turnaj první ligy v integrované Boccie proběhl 
v pondělí 25.9.2017. Tým Pohodářů z STD se po postupu 
zúčastnil poprvé turnaje první ligy a z 9 týmů se umístil na 9. 
místě. Musím poděkovat všem organizátorům a hlavně týmu, že 
byli trpěliví a bojovali až dokonce, i když jsme skončili poslední. 
Budeme se snažit dál. Máme před sebou ještě dokonce sezóny 
tři turnaje.  
 

Babička vyhrála morče 
(-pb-) Představte si, že babička měla slosovatelný lístek a 
vyhrála. Když si šla pro výhru, zjistila, že vyhrála morče.  

 
 
 

Petr Böhm je posila Arpiďáku 
(-mk-) Novým členem týmu 
časopisu Arpiďák se stal Petr 
Böhm. Je mu 17 let. Bydlí 
v Českých Budějovicích. Mezi jeho 
koníčky patří: hra poker, 
procházky v přírodě, geocaching. 
Rád sleduje divadelní hru Hrdý 
Budžes. Navštěvuje první ročník 
praktické školy v centru ARPIDA. 
Mezi jeho další přednosti patří 
zejména kamarádský vztah, bývá 
veselý a rád čte knížky. Tak se 
těšte na ty jeho články.  
 

Na co je ta kamera? 
(-rb-) Když přicházíte do areálu 
centra ARPIDA, určitě jste si 
všimli, že na dveřích u vchodu je 
kamera. Ta bude sloužit na vjezd 
do Arpidy. Bude to napojené na 
recepci, kde paní recepční bude 
vidět, kdo sem jede. Ten někdo si 
zazvoní na zvonek a paní recepční 
mu otevře závoru, která tam ještě 
není. 
 

Nové tváře na stacionáři 
(-rb-) V denním stacionáři pro 
dospělé jsou noví uživatelé. Od 
září nastoupili do stacíku po 
ukončení praktické školy dvouleté 
Eliška Stašková a Jiří Tůma. 
Přejeme jim, aby zažili nové 
zážitky jako dospěláci. Ve 
stacionáři mají také nového 
kolegu. Od září nastoupil do 
stacionáře pro dospělé nový 
kolega Martin Candra, který 
nastoupil místo Martina 
Klaboucha. Ten přešel do školy 
jako asistent.  
 

Na výlet sami s asistentem 
(-rb-) V denním stacionáři hlásí 
také další novinku. Začali jezdit na 
individuální výlety. Každý klient si 
vybere cíl výletu sám a pak to 
s asistentem uskuteční. To je 
dobrý nápad, že? 

Letem arpiďáckým světem – krátké zprávy z domova 



 

Trochu drama v ZOO Ohrada 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Předposlední dubnovou neděli jsme si udělali rodinný výlet do 
zoologické zahrady na Hlubokou. Je to tam teď docela nově 
udělané, moc hezké. Počasí nám přálo, a tak jsme si to celé 
procházkou prošli. Mají tam docela dost zábavných atrakcí pro 
děti. Je tam taky uprostřed restaurace s výhledem na zvířata. 
Mimo jiné, jsou tam taky takové desky, kde jsou namalované 
opice, které mají místo obličejů otvory, abyste se tam mohli 
vyfotit jako opice. Rozhodli jsme se, že si uděláme společnou 
fotku. Já jsem však nepochopila systém a celou hlavu jsem 
prostrčila tím otvorem. Nemohla jsem s ní pohnout ani dovnitř, 
ani zpátky. Začala jsem trochu panikařit, otevírala a zavírala 
jsem pusu. I taťka se začal rozhlížet kolem, zda neuvidí někoho, 
kdo by ty kulisy opic rozřízl. V tu chvíli jsem z toho měla velice 
nepříjemný pocit. Ale dopadlo to dobře, hlavu jsme nakonec 
dostali ven. Pokračovali jsme v prohlídce ZOO dál. Mě nejvíce 
fascinovaly surikaty tím, jaký vydávají zvuk. Surikaty mají 
zvláštní projev. Připadá mi to jako psí štěkání. Zoo na Hluboké 
je opravdu velká, doporučuji udělat si tam výlet. Je opravdu o co 
stát.                                                                   (Petra Velíšková) 
 
 

Do Písku jezdíme každý rok 
Každý rok o prázdninách jezdíme tradičně na výlet do Písku. 
Jinak tomu nebylo ani letos. To už je taková naše rodinná 
tradice, kterou jsme snad ani jednou za ta léta neporušili. A tak 
jsme si tam i jednoho letošního krásného letního dne vyrazili s 
babičkou, dědou a mamkou na výlet. Když jsme přijeli na jedno 
z náměstí (v Písku jsou totiž dvě taková malá náměstíčka), 
zamířili do restaurace U Rajnerů na oběd. Po obědě jsme si 
procházeli různé místní obchůdky. Mým oblíbeným obchodem 

je knihkupectví na náměstí. A tam 
jsme také strávili nejvíce času. 
Prostě jsem se nemohla od té 
hromady knih odtrhnout.  
Vydržela bych tam klidně celý 
den! Když jsme se konečně z 
knihkupectví dostali ven se třemi 
knihami v ruce, zamířili jsme k 
nejstaršímu kamennému mostu v 
jižních Čechách. Už když jsme 
přecházeli most, uviděli jsme na 
nábřeží krásně postavené sochy z 
písku. Téměř u každé z nich jsem 
se nechala vyfotit. Vždy mi vrtá 
hlavou, jak ty sochy vydrží třeba 
déšť? Na nábřeží je jedna kavárna 
vedle druhé, tak jsme si do jedné z 
nich zašli. Dala jsem si pravou 
italskou kávu s Amaretem a 
šlehačkou. Přinesli mi ji v 
obrovské sklenici. Byla opravdu 
výborná. Tímto jsme zakončili náš 
každoroční výlet do Písku.  
                            (Petra Velíšková) 
 

Stěhování 
Moje sestra Kristýna (25 let) a 
Radim Ježek se budou stěhovat do 
Zlivi. Docela mě to štve, protože za 
nimi nemohu jezdit, ale prý nás 
určitě pojedou navštívit. Tomu moc 
nevěřím, protože je to daleko. Už 
teď mě mrzí, jak se sestra 
odstěhovala od nás s přítelem. 
Chtěla bych vrátit čas, ale bohužel 
to nejde. Ale výhoda je, že tam u ní 
budu mít svůj vlastní pokoj. Což to 
mám doma taky, to jo, ale mám ho 
spojený s kuchyní.  
                       (Markéta Mondeková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arpiďák na internetu 
http://arpidak.mypage.cz/  

Neváhejte a podívejte se také na 
naše internetové stránky. Na 
nich si můžete stáhnout celé 
vydání Arpiďáku v pdf formátu 
pro potěšení celé rodiny, 
kamarádů, přátel a známých. 

http://arpidak.mypage.cz/


 

Na dovolené v Bibione s copánky 
 

V Bibione to bylo jako každý rok nádherné. Jen co jsme tam 
dorazili, byla azurově modrá obloha. Bydleli jsme v apartmánu 
Atolo, který je prostorově větší než ten, ve kterém jsme v 
předešlých letech pobývali. Od apartmánu jsme to měli pár kroků 
k moři a bylo to tak trochu i v přírodě. Takže jsme chodili na pláž 
mezi stromy. Troufám si říci, že to byl kemp, alespoň mi to tak 
přišlo. Viděla jsem tam zaparkované karavany, u každého 
piknikové stolečky se židličkami. Opravdu se mi to líbilo. Bylo to 
fajn, že na nás nepražilo sluníčko hned, co jsme opustili apartmán. 
Pláž byla krátká, nad námi bylo hřiště pro děti.  Kdekdo by si 
pomyslel, že tam budou skotačit a vřískat děti. Ale přes týden tam 
byl docela klid. Takže jsme se v klidu opalovali, užívali si sluníčka 
a koupali se v moři. Přes poledne jsme chodili na zmrzlinu a něco 
drobného k snědku. Každý večer jsme chodili na večeře a 
kouknout se po městě. V Bibione je jedna italsko-česká restaurace, 
do které rádi chodíme. A tak jsme tam hned první večer vyrazili na 
večeři. Když jsme se najedli a chystali se pomalu k odchodu, číšník 
se nás na něco ptal. Jelikož jsme mu nerozuměli, kývali jsme na 
jeho otázku, jako že ano. Číšník nám naznačil, abychom počkali a 
někam odběhl. Vracel se s láhví vína, kterou nám předal. 
Vydedukovali jsme, že se nás ptal, zdali jsme tam poslední den. 
Další dny jsme raději vyhledávali jiné restaurace. Když jsme šli 
náhodou tím směrem do města, naší známé restauraci jsme se 
vyhýbali obloukem. Pokaždé když jsme kolem brouzdali, mě to 
lákalo tam nakouknout oknem. Příště, abychom si vzali s sebou 
italský slovník! Na druhou stranu jsme zas zkusili jiné restaurace. 
Ochutnali jsme kalamáry, to jsou vlastně osmažené kroužky ryby. 
Podává se to s hranolky a je to výborné! Musím říci, že jídlo v Itálii 
mi hrozně chutná. Tradičně jsme obdrželi od paní delegátky 
poukázky na špaget-party. A tak jsme společně ještě se známými, 
kteří byli také v Bibione na dovolené, vyrazili. Taky jsem si 
nechala udělat netradiční účes. Tím netradičním účesem jsou 
afrocopánky. Afrocopánkly jsou vlastně obyčejné copánky, jen jich 
je na hlavě víc. Je to účes k nezaplacení, vydrží několik týdnů, 
třeba i měsíc.                                                              (Petra Velíšková) 
 

Zážitek z koncertu 
 

Jak jistě víte, celý loňský rok jsem přispíval svými čtenářskými 
příspěvky do časopisu Arpiďák. Dnes bych se s vámi rád podělil o 
kulturní zážitek z přelomu července a srpna letošních prázdnin při 
pobytu u mé babičky v Třeboni. Stal jsem se divákem živého 
satelitního přenosu koncertu světově známého skladatele, 
dirigenta, kapelníka a hudebního producenta André Rieuho. 
Koncert byl uspořádán k 30. výročí spolupráce Andrého a  
orchestru Johanna Strausse. Díky přenosu si mohli užít krásný 
večer stejně jako já i diváci po celém světě. Koncert se uskutečnil 
na překrásném  středověkém náměstí v Andrého rodném městě 
Maastrichtu. Speciálním hostem byl v závěru i herec David 
Hasselhoff. Líbila se mi úžasná atmosféra koncertu se skvěle se 
bavícími lidmi, kteří neskrývali radost ani slzy dojetí. Pro mne 
vskutku krásný zážitek.                                                  (Martin Kotil) 

Já a můj pes Teddy 
 

Můj Pejsek Teddy, my mu říkáme 
Tedoušek, prožil hrozné září a říjen. 
Jeli jsme na dovolenou do 
Chorvatska, měli jsme tam hezké 
počasí, a najednou jsme přijeli, 
Tedouš se začal drbat, a tak jsme se 
koukli, proč se drbe, a on měl na 
břiše krev, tak jsme jeli na veterinu 
a oni nám řekli, že je to na 
antibiotika. Tak od minulého úterý 
bere antibiotika, teď už to má,  
zaplať pánbůh, dobrý, ale na 
začátku to měl škaredý, jak jsme 
poprvé jeli na veterinu, co to asi je. 
Tak se mi chtělo brečet, že ho 
ztratíme jako toho prvního psa. To 
bych nepřežila. 
                        (Markéta Mondeková) 
 

Překvapení uvnitř 
 

 
Kresba: Petr Böhm 

 

Mám rád vajíčka Kinder Surprise 
(překvapení), mám jich doma plnou 
krabici. Uvnitř jsou vždycky nějaké 
malé hračky. Dřív tam byli hrošíci, 
byli celí modří. Nejradši mám ale 
Šmouly, teď se tam nacházejí zase 
Mimoni. Mám těch hraček doma 
přes 100. Vždy, když jsou ve slevě, 
tak mi je babička nebo maminka 
kupují. Prodávají se za 23,-Kč.  
                                          (Petr Böhm) 
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Kresba: Petr Böhm 

 

Naše křížovka 
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Legenda ke křížovce:  
1-domácí zvíře, nejlepší přítel 
člověka; 2-pokrývka nohy; 3-
manžel babičky; 4-citoslovce zvuku 
čmeláka; 5-křestní jméno našeho 
prezidenta; 6-když se řekne vtip, 
ozve se ….  
 
 
  

Havran v Píseckých horách 
Jednu zářijovou sobotu jsme byli pozváni od EONu do Píseckých 
hor. Čekali na nás například: tvořivé dílny, ukázka sokolnictví, 
orientační běh, při kterém jsme jako dost bloudili, pohádka, která 
se jmenovala Jak šel Ťunťa do světa, opékání buřtů, vyhlášení 
výsledků orientačního běhu, občerstvení v hostinci U Báby Lišků, 
kde jsme samozřejmě nebloudili vůbec, a projížďky na koních. Při 
ukázce sokolnictví jsem banán radši nechal v batohu, protože 
havran Eda jednomu pánovi i přes upozornění sokolníka banán 
snědl a ani tu slupku mu nenechal. A věřili byste tomu, že havran 
patří mezi pěvce?                                                                  (Petr Böhm)  

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Říjnové vtipy pro dobrou náladu 
Tentokrát výběr sestavila Markéta Mondeková  

 

Pan Novák navštívil s rodinou Bulharsko. Na jednom zvláště 
hezkém místě vyryl do skály: „Byl jsem zde se svou ženou, je zde 
krásně." Příští rok tam přijela paní Nováková sama. Do skály pod 
původní nápis připsala: „Letos je tu mnohem krásněji." 
 
Zazvoní divný chlap. „Já jdu na ten inzerát, že dáte pejska do 
dobrých rukou..." říká. „Jdete pozdě, už tu byl jiný před vámi," slyší 
odpověď. „Aha... a něco jiného k snědku byste neměli?" 
 
„To je ale krásný chlapeček!" lichotí paní novopečené mamince. 
„Ty kudrnaté vlásky má asi po tatínkovi, že?" „A víte, že ani nevím? 
On měl tenkrát čepici..." 
 

 

Zábava, poučení a zajímavosti   

Věděli jste že, 
Havran polní je velký přibližně jako vrána, dorůstá 45–47 cm, 
váží 200–625 gramů a v rozpětí křídel měří 81 – 94 cm. Tělo má 
celé porostlé tmavým peřím, které má v jasném slunečním 
světle charakteristický kovově modrý nádech. Nápadné jsou na 
jeho těle také tzv. kalhotky (odstávající opeření na končetinách) 
a silný, šedohnědě zbarvený zobák, jehož kořen je u dospělých 
ptáků světlý a neopeřený. Vyskytuje se prakticky v celé Evropě s 
výjimkou severní části Skandinávie a Islandu a v širokém pásu 
od západní Asie až po východní pobřeží Japonska. Je převážně 
tažný, v zimě se však obvykle stěhuje pouze na kratší 
vzdálenosti. Pravidelně a místy i v poměrně hojném počtu se po 
celý rok vyskytuje také v České republice, nejpočetněji je na 
našem území zastoupen v zimě. A je to úžasně chytrý pták, což 
mnozí lidé nevědí. 
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