
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Každý pátek rozebírat do „Vlny“ 
My ze sociálně terapeutické dílny v Arpidě chodíme pravidelně 
pracovat někam ven. Říkáme tomu externí cvičné pracoviště. Každé je 
jiné. Třeba chodíme do KFC nebo McDonalda. Naďa hodně chodí 
skládat různé věci do Avízo Zliv. Petra Velíšková zase do knihovny. Já 
mám nejoblíbenější pracoviště, které se jmenuje Vlna. Je u nádraží 
v Budějovicích. Docházím tam 1x týdně v doprovodu asistentky Jitky.  
Jezdíme tam městskou hromadnou dopravou, myslím číslem devět. 
Po příchodu na pracoviště mi pan vedoucí dá nějakou práci. Třeba 
třídění papírů, rozmontovávání součástek a jiné věci. To dělám celé 
dopoledne, ale máme tam i svačinu. Ve Vlně pracuje i můj strejda. 
S ním si vždycky povídám, ale jen když je přestávka. Pan vedoucí 
z Vlny mi říkal, že jsem šikovná. Prý by bylo nejlepší, kdybych tu 
pracovala pořád. Já tam chodím moc ráda. A bylo by to dobré, 
kdybych tam pracovala pořád. Po skončení práce se zase společně 
vracíme zpět do Arpidy. Někdy si pro radost u nádraží kupuji kebab ve 
stánku u zastávky. To je moje odměna.            (Markéta Mondeková) 
 

Zájem o naše výrobky i na adventních trzích 
V praktické škole vždy před Vánoci vyrábíme spoustu zajímavých 
výrobků. Pro rodiče, pro návštěvníky Arpidy i na prodej. A v pátek 
27.11.2015 jsme prodávali na adventních trzích na náměstí v Českých 
Budějovicích. Měli jsme půjčený dřevěný stánek. Prodávali jsme 
ovesné sušenky vlastní výroby, zelňáky, svíčky, stromečky a mýdla. To 
všechno umíme vyrobit společně s paní učitelkou Anetou 
Kudrličkovou. Některé výrobky byly také ze sociálně terapeutické 
dílny v Hirzově ulici, kterou vede Pavla Koblásová. O všechny výrobky 
byl docela zájem, i když dopoledne tam chodilo málo lidí. Myslím si, 
že se nám akce vyvedla a těšíme se na další advent v letošním roce. 
Za žáky praktické školy dvouleté  se akce zúčastnili žáci  Radek 
Benýšek, Jan Lang a Ondřej Kalina v doprovodu Mgr. Anety 
Kudrličkové a Kateřiny Novákové.                               (Radek Benýšek) 
 

Příběh města v muzeu, bude se vám líbit 
Dne 25.11. 2015 navštívila naše třída zajímavou výstavu v Jihočeském 
muzeu, která nesla název Příběh města České Budějovice. Výstava 
svým zpracováním oslovila určitě nejenom nás, milovníky historie, ale 
i všechny ostatní, kteří výstavu zhlédli. Ve třech sálech jsme se mohli 
pomocí různých artefaktů a vymožeností moderní technologie 
seznámit s historií města. Mě nejvíc zaujala práce s tabletem, na 
kterém jsem si mohl hledat různé architektonicky zajímavé stavby 
Českých Budějovic a vidět, jak vypadaly před třiceti lety a jak vypadají 
nyní. Doufám, že v muzeu navštívím ještě více takto povedených 
výstav. A na tuhle se jděte podívat i vy, bude se vám líbit.  

                                                                               (Martin Jenšovský) 

 

 

 

 

 

Fejeton Markéty Mondekové 
 

Vzhůru na Karlštejn! Minulý týden 
jsem si myslela, že pojedeme 
s mamkou na výlet na hrad 
Karlštejn a do Koněpruských jeskyní.  
Chtěla jsem vidět velký hrad a 
zámek a chtěla jsem si vzít s sebou 
medailonek pro štěstí. Na výlet se 
vždycky těším, protože je to takové 
dobrodružství. Když se dozvím, že 
jedeme na výlet, tak nemohu 
dospat, jak se strašně těším. 
Vždycky jdeme na nějaký oběd do 
restaurace U Tří srnců. A to si 
pokaždé dám smažený sýr 
s kroketami. Ale nakonec mamka 
řekla, že se výlet ruší, ale příště prý 
jedeme určitě. To tedy doufám. Když 
se něco řekne, musí se to splnit. 
Jednou, když mi oznámila, že nikam 
nejedeme, šla jsem do pokoje, 
zabouchla jsem dveře a nechtěla 
jsem nikoho vidět.                                                                                                               
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Hledání výtvarných cest je dobrodružství  
● rozhovor Radka Benýška s paní učitelkou Mgr. Alenou Jankovskou ● 
 
V prosinci 2015 proběhl už 7. ročník Andělské aukce. Neuvěřitelný 
výtěžek 700 tisíc korun z prodeje obrazů opět pomůže centru Arpida. 
Obrazy malují děti v arteterapeutickém ateliéru centra Arpida. Vede 
ho paní učitelka Mgr. Alena Jankovská. Chtěli jsme se o tomto 
ateliéru dozvědět víc, abychom věděli, kde a jak vznikají ty krásné 
obrazy, které si lidi na Andělské aukci kupují. Navštívili jsme ateliér. 
Tam zrovna malovalo šest dětí. A my jsme paní učitelku požádali o 
rozhovor:  
 
Kdy vlastně začal fungovat v Arpidě výtvarný ateliér? 
Výtvarný ateliér v Arpidě začal pravidelně pracovat v roce 1995. Loni 
měl tedy výročí 20 let svého trvání. 
 
Kolik dětí už v Ateliéru za celou dobu pracovalo? Kdo Ateliér 
navštěvuje v současné době? 
Za celou tu dobu pracovalo v ateliéru asi 50 dětí. V současné době 
Ateliér navštěvuje Dominik Orlovský, Alena Andrlová, Eliška Andrlová, 
Tomáš Kabourek a Matěj Jech. Příležitostně se zapojují i některé další 
děti. Všichni jsou moc šikovní. 
 
Slyšel jsem, že máte různé úspěchy? Můžete nám je přiblížit? Kam 
nejdál se dostaly obrazy z Ateliéru? 
Dlouhodobě se úspěšně  zapojujeme do Mezinárodní výtvarné 
soutěže Lidice. V této soutěži jsme získali více než 40 medailí a 
mnoho čestných uznání. Největším oceněním byla stříbrná medaile z 
Japonska. Ale obrázky dětí reprezentují Arpidu i mnoha jinými 
způsoby. A nejvíc to obrazům sluší na chodbách Arpidy. 

Jak dlouho trvá namalovat jeden 
obraz? 
Obrazy vznikají různě dlouho. 
Některé třeba během jednoho 
dopoledne, na jiných žáci pracují i 
měsíc. Záleží to na složitosti námětu, 
na dovednosti a fantazii dětí, na jejich 
individualitě. 
 

Co vás osobně nejvíce baví na této 
práci a jak těžké je pracovat s dětmi 
s postižením? 
Práce s dětmi s postižením je velmi 
náročná. Každé dítě potřebuje jiný 
přístup, každé má jiné předpoklady a 
z toho musím vycházet. Různorodost 
práce a stálé hledání nejvhodnějších 
výtvarných cest je velkým 
dobrodružstvím, a to mě nejvíce baví. 
 

Co vás v Ateliéru při této práci 
inspiruje? 
Při práci nás především  inspiruje 
běžný život, běžné dětské starosti i 
zájmy, ale i lidové tradice nebo 
příroda. Někdy jsou témata obrazů 
dopředu určená soutěží. 
 

Proč myslíte, že mají obrazy takový 
úspěch na Andělské aukci? 
Myslím, že úspěch obrázků na 
Andělských aukcích je v jejich 
pozitivním ladění, v jejich poctivém 
dětském výtvarném zpracování, ale 
také v perfektním organizačním 
zajištění Andělské aukce a 
především v empatii sponzorů, kteří 
chtějí Arpidě finančně pomoci. 
 

Co zajímavého chystáte s dětmi 
v nejbližší době? 
Právě připravujeme obrázky pro již 
44. ročník  výtvarné  soutěže Lidice. 
Letos má téma „Škola? Vzdělání!“. A 
pomalu se pouštíme do práce na 
projektu „Zvládneme, co ti nejlepší!“. 
Čeká nás 13 velkých obrazů 
inspirovaných slavnými uměleckými 
díly historie. Bude to zajímavá práce, 
těším se, že opět vzniknou krásné 
obrázky. V září proběhne jejich 
výstava a zřejmě budou využity také 
pro kalendář na rok 2017.  
 

Moc děkujeme za rozhovor. 



 
Milí čtenáři, určitě jste si všichni všimli, 
že vedle počítačové učebny stojí 
knihovnička. Vznikla v minulém roce a je 
v ní spousta krásných, zajímavých a 
dobrodružných knížek. Můžete si je 
kdykoliv půjčit, přečíst je a zase vrátit a 
půjčit si jinou. Což je bezva. Nevím jak vy, 
ale já si tam chodím pro knížku hodně 
často. O jedné z nich vám přináším 
krátkou recenzi:  
 

Josef Věromír Pleva -  Malý Bobeš 
Touto dětskou knihou vstoupil autor 
v roce 1931 do literatury. Kniha je zčásti 
autobiografická a je zasazena do 
prostředí Radobylic. Ukazuje tvrdý život 
chudších vrstev vesnického obyvatelstva 
30. let minulého století viděný 
dychtivýma očima malého chlapce. V té 
době nebyla lékařská péče a hygiena 
samozřejmostí a malý Bobeš se tak stává 
svědkem smrti bratříčka, který 
onemocněl záškrtem. Ani párek nebyl 
zase samozřejmostí a pro šestiletého 
chlapce to byl vždy svátek, když mu jej 
rodiče mohli dopřát. I když Bobeš žije 
v chudé rodině, panuje v jejich 
chaloupce pohoda, protože se mají rádi. 
Bobeš prožívá spoustu dobrodružství se 
svou kamarádkou Boženkou. Má i 
trápení s rozpustilými synky starého 
Bezručky. Kniha mě zasáhla barvitým 
líčením tehdejších poměrů a jsem velmi 
rád, že v té době žít nemusím. 
                                     (Martin Jenšovský) 
 

 
               Kresba: Naděje Průšová 

Na zkušenou do daleké Anglie 
 

V termínu od 30.11. do 6.12. 2015 se zúčastnilo deset vybraných dětí 
naší školy v Arpidě spolu s pěti učiteli jazykově vzdělávacího pobytu 
v anglickém Hastingsu. Mezi vybranými jsem byl i já. A tak vám mohu 
o tomto pobytu napsat pár řádek.  
 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 

Cesta vedla autobusem přes Německo a Belgii do francouzského 
přístavního města Calais. Odtud jsme vypluli trajektem přes Atlantský 
oceán až do Doveru, přístavního města v Anglii. Odtud už to byl jen 
kousek do rezidence školy v Hastingsu, kde jsme byli ubytovaní. 
S výukou angličtiny jsme začali hned druhý den po příjezdu. Podle 
neznalostí angličtiny jsme byli rozděleni do tří skupin a přiděleni tak 
jednomu z tamních učitelů. Já jsem patřil do skupiny mírně 
pokročilých a  
vyučovala nás paní učitelka Julieth. Čtyři hodiny výuky denně utekly 
jako voda, protože Julieth byla vtipná a přistupovala k výuce 
zábavnou formou. Musím poznamenat, že jsme na tom v mluvení 
anglicky nebyli ve srovnání s ostatními dětmi tak špatně. Odpoledne 
patřila návštěvám různých památek a zajímavých míst. Viděli jsme 
tak: skalní útesy a muzeum v Hastingsu, podmořský svět Sea Life 
Centrum v Brightonu, katedrálu v Doveru. V Brightonu v podmořském 
světě jsem se dokonce ztratil, když jsme šli na nákupy. Stalo se to tak, 
že jsem šel po ulici, po přechodu pro chodce, rozhlédl jsem se a 
najednou vidím, že ostatní jsou pryč. Naštěstí jsem věděl, kde máme 
potom sraz. Takže jsem tam šel a tam jsme se potkali. I kdybych to 
nevěděl, tak jsem si jistý, že bych se anglicky domluvil a naši skupinu 
bychom našli i tak. Poslední den byl celý věnován návštěvě Londýna. 
Tam jsme obdivovali: Big Ben, Buckinghamský palác, most Tower 
Bridge, londýnské kolo (Oko) a muzeum voskových figurín. Navzdory 
dlouhé a únavné cestě byl tento pobyt pro nás užitečný a přinesl nám 
spoustu neopakovatelných zážitků. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem učitelům z Arpidy, kteří se během pobytu o nás 
starali. Velký dík patří obzvláště Mgr. Jaromíru Novákovi, který měl 
organizaci celého pobytu na starosti.                      (Martin Jenšovský)   



 

 
Kresba: Naděje Průšová 

 
 

Zpívali jsme babičkám 
Pře Vánoci jsme byli my kapela K.R.B. 
v domově pro seniory u Hvízdala 
v Českých Budějovicích. Mohli jsme si 
tam něco koupit v malém bufetu, ale to 
není zajímavé. Zajímavé je, že jsme tam 
zpívali ve společenské místnosti vánoční 
písničky. Chtěli jsme, aby měli nějaké 
povyražení, a myslím, že si to ty babičky 
a dědečkové užili. Byla jich plná ta velká 
místnost, asi jídelna. Všichni zpívali 
s námi. Na konci každé písničky tleskali. 
V závěru nám dali čokolády za to, že 
jsme hezky zpívali. A nejlepší bylo, že 
když jsme zazpívali poslední píseň a balili 
jsme nástroje, jedna paní přišla a říkala 
nám, že chtějí ještě jednu písničku: 
Štěstí, zdravý, pokoj svatý. Tak jsme jí 
zahráli. Na začátku koncertu jsem měla 
velkou trému. Ale nakonec, když nám lidi 
tleskali, tak už jsem trému neměla. Měla 
jsem spíš dobrý pocit před Vánocemi. Já 
osobně, kdybych byla stará v domově 
důchodců, tak tahle kapela K.R.B. by mi 
před Vánoci udělala velkou radost.  
                               (Markéta Mondeková) 

 
 

Anketa – znáte zimní pranostiky? 
 

Je zima, po dlouhém čekání dokonce i bílá. A to je určitě to nejlepší téma 
pro naši pravidelnou anketu. Tentokrát jsme ji zaměřili na zimní pranostiky. 
Rozeběhli jsme se po Arpidě a zeptali se náhodných kolemjdoucích na dvě 
otázky: 
 

1. Znáte nějakou zimní pranostiku?  
2.  Víte co tato pranostika znamená? 
 

Helena a Kristýna: Únor bílý, pole sílí - když je hodně sněhu, bude dobrá 
úroda. 
 

Alena:  Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o 
hodinu více – prodlužuje se den. 
 

Saša:  Zima měkká, doktor čeká – když nejsou mrazy, je více nemocí. 
 

Dana:  Lucie noci upije a noci nepřidá – je pořád tma. 
 

Honza:  Na masopust rampouchy, výborný rok na mouchy – když je na 
masopust mráz, bude v létě hodně much.  
 

Aneta:  Leden, za kamna vlezem – venku je zima, je třeba si zatopit. 
 

Tereza:  Březen, za kamna vlezem - venku je zima, je třeba si zatopit. 
 
 

Děkujeme za odpovědi.                 
 

Vůbec jsme netušili, jak těžká anketní otázka to je a jak málo pranostik 
známe. Tatam je moudrost našich předků. Tak jsme se rozhodli vás trochu 
ponaučit a přidáváme několik dalších zimních pranostik: 
 

 Po studeném prosinci bývá úrodný rok.  

 Zelené Vánoce – bílé Velikonoce. 

 Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

 Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

 Dobře oblečeným se mráz uctivě klaní, špatně oblečené zraní. 

 Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 Na Adama a Evu, čekej oblevu. 
 

Markéta Mondeková, Martin Jenšovský, Radek Benýšek 
 

Na závěr opět vtipy pro dobrou náladu 
 

Včera večer ve zprávách říkali, že každý, kdo se v tomto počasí chystá na 
cesty, by s sebou měl mít sněhové řetězy, tažné lano, baterku, hever, 
deku, lopatu a náhradní kolo… No, řeknu vám, vypadal jsem ráno v 
trolejbuse jako blbec.  
 

Králík potká hada a říká: "Promiň, jak jsem se ti smál, že nemáš nohy."  
Had říká: "To nevadí, nic se nestalo." A králík na to: "Tak jo, tak ruku na 
to!" 
 

Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním stromečkem svých rodičů: 
„Tohle všechno mi přinesl Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“  Na to si dá Kubík 
ruce v bok a rozzlobeně se zeptá: „A co jste mi teda koupili vy?“  
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Zaujal tě ARPIĎÁK? Myslíš, že by ses chtěl podílet na jeho vzniku? Rád by ses taky učil práci 

novináře? Nebo umíš fotit, či kreslit? Píšeš dobře 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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