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111777...   llleeedddnnnaaa   222000111444   
„Já jsem z Kutné Hory, Kutné Hory koudelníkův 
syn. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, 
budou mý…“, zpívala nám maminka cestou na 
výlet do Kutné Hory.  

Leden nebývá k takovým výletům moc vhodný, 
ale ten letošní byl k nám, víkendovým 
cestovatelům, laskavý a tak jsme se podívali na 
Jakuba i Barboru, Vlašský dvůr, Jezuitskou 
kolej, Kamennou kašnu i Kamenný dům, také na 
Sedleckou kostnici. Aniž bych měl něco proti 
osvědčeným terčům kamer turistů, mne i psa 
Péťana nejvíce ze všeho zaujala kamarádská 
Micka ve Valašském dvoře a nasupený pejsek 
hlídající dům nějakého kutnohorského měšťana. 
Tak jsme si je vyfotili. 
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111777...   úúúnnnooorrraaa   
Vzhůru do Arpidy  

Když jsme byli v tom dvanáctym roce v Arpidě 
poprvé, ještě jsem z toho neměl ten správnej 
rozum. Neuměl jsem si užívat zábavu v bazéně, 
v perličkové koupeli, na mototomedu, při 
cvičení s paní fyzioterapeutkou, na ergoterapii i 
logopedii. To letos se mi tam moc líbilo a 
maminka říká, že mi to tam i dost „nakoplo“. 
Také se od budějovických odborníků dozvěděla, 
co můžeme v rehabilitaci dělat lépe – na co je 
třeba se zaměřit. Nejvíce úkolů jsme dostali asi 
v logopedii. Nějak mi to povídání zatím moc 
nejde, tak na to hupnem. Slibuju, že si s paní 
logopedkou příště popovídám na nějaké 
frekventované aktuální téma, například o 
okolnostech provázejících zásnuby Napoleona 
Bonaparte s Disirée -Eugénií Claryovou na jaře 
roku 1795. 
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Cestou do Budějovic jsme se zastavili 
v Kestřanech.  

Že to stojí za zastávku… a za fotku! 
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A takhle se na nás díval slavný malíř Mikoláš 
Aleš na náměstí v Miroticích. Vzhledem k tomu, 
že jiný slavný český malíř, Cyril Bouda, byl také 
postižen DMO, slíbil jsem Mikolášovi, že 
přidám i v tom kreslení! 
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222444...   úúúnnnooorrraaa   
Dnes za námi na návštěvu do Arpidy přijela 
Natálka s maminkou. Z jejich návštěvy jsme 
měli velikou radost.  

S Natálkou a její maminkou jsme se seznámili 
loni při léčebním pobytu v Janských lázních. 
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222888...   úúúnnnooorrraaa   
Domů z Arpidy 

Do Arpidy pro nás přijel táta se strejdou a se 
psem Péťou. Tatínek sice říkal, že má obavy, že 
popraskají nýty a karoserie naší Škodovky pukne 
jako kaštan na kamnech, jak jsme v tom byli 
nacpaní, ale nedošlo k tomu. 

Cestou jsme se zastavili v Písku a tam je na co 
koukat. Zastavili jsme se také ve vesnické 
památkové rezervaci v Plástovicích a ve 
Vodňanech. 

Do Arpidy se podíváme zase za dva roky. 
Děkujeme Budějičákům a budeme se těšit.  
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