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ZAMYŠLENÍ: MÁJOVÉ ZÁVLAHY 

 
Zavlažme naše májové povídání nejprve říkadly a pranostikami: 
 

Májová vlažička,   Vítej, vítej, máji, 
obroste travička,   my jsme tobě rádi, 
májový deštíček,   vítej, líto líbezné, 
napadá chlebíček.   obilíčko zelené. 

z Poděbradska    z Čech  

 
Studený máj, v stodole ráj. 

1 

V máji nemá pastýřovi oschnout
  
hůl. 

2 

 
Na Jakuba a Filipa  Když se ozve v máji hrom, 
zelená se každá lípa. 

3
  chytni kámen nebo strom. 

4
 

 
Co  dodat k těmto pranostikám? Tak s výjimkou  3 , která je z Moravy, 

jsou ostatní z Čech, k  1 letos toho tepla bylo zatím pomálu, ke  2 sluší 
dodat, že vody letos bylo už dost díky sněhu i dešťům, dubnové záplavy 
napáchaly příšerné škody, ke  3 lze dodat, že naše lípa před klubovnou se 
zazelenala díky několika teplým dnům už před 1. květnem a že Jakuba a 
Filipa je právě 1. května  a co znamená  4 ? Abys byl silný – ale to už letos 
neplatí, tato pověra se vztahuje k prvnímu hromu v roce, a to letos již 
výjimečně bylo už v dubnu, v posledním týdnu.  Tolik moje konfrontace 
s pranostikami.       

 

Moje jarní setkání s Camelotem 
    Ve čtvrtek 20. dubna jsem si dal s fragmentem (česky zlomkem, 
bohužel) oddílu nejprve dostaveníčko za někdejším hřištěm u Botiče, 
abychom se v jeho zákrutech (tzv. meandrech) podívali na probouzející se 
jarní přírodu. Zatím jsme toho moc nenašli. Na rozdíl od bohatě žluté 
záplavy       kvetoucího „zlatého deště“, správně zlatice nazelenalá, narcisů 
a tulipánů na sídlišti a v zahradách našich obydlí jsme zde nalezli jen 
nenápadné žluté kvítky orseje jarní, a modrajících se fialek, podběl jakoby 
zmizel. Vrby už byly odkvetlé, na jejich mohutných kmenech, 
naklánějících se nad hladinu Botiče, jsme si prohlíželi zdatné plodnice 
chorošovitých hub, jež bez atlasu nemáme šanci určit,nejpravděpodobněji 
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ohňovec obecný či statný, dále pak lišejníky a mechy, pokrývající vrásčitou 
kůru. Všimli jsme si nenápadně kvetoucích jasanů, jehněd břízky a olše. Tu 
jsme určili spíše od loňských šištic, poznali též pruty lísky a zakončili naši 
procházku u naší jubilejní lípy, kterou jsme před klubovnou zasadili 28. 
října 1998 na oslavu 80. výročí založení Československa. Lipka měla 
napučeno, za další týden už byla olistěna. V klubovně jsme si potom 
promítali část diafónu Naše příroda, za další týden jsme promítání 
dokončili. 
Docela mne chlapci občas překvapili svými dílčími znalostmi z bohaté 
přírody. Na jarní květiny jsme si pak zahráli Kimovku (k mému překvapení 
nevěděli, co Kimovka znamená, i pověděl jsem něco o chlapci jménem 
Kimball O´Hara z Kiplingovy povídky). Které květinky jsme si předváděli? 
Sněženka podsněžník, podběl léčivý, jaterník podléška, koniklec načernalý, 
hlaváček jarní, smetánka lékařská, rožec polní, kopretina bílá, přeslička 
rolní, kakost luční, konvalinka vonná. Celkem 11, nejlepší jich napsal osm, 
ostatní vesměs po sedmi. Myslím, že jsme se s přírodou nenudili.  
 
K pamětihodnostem a zajímavostem  
Záběhlic a Zahradního Města 
 
V dubnovém LUKU jsem zčásti popisoval, jak vypadal „Zahraďák“ v době 
mého příchodu, nyní zabrousíme do záběhlického rajonu z dřívějších dob: 
v ulici K Prádelně je kostel Narození P. Marie, románská stavba z 12.. 
stol., presbytář se žebrovou klenbou z přestavby v 2.. polovině 15. stol., 
barokní přestavba v 2.. pol. 18.. stol. V letech 1876-1880 přistavěna věž a 
kostel novorománsky upraven. Údajně v r. 1415 se zdejší farář účastnil 
kostnického koncilu, kdy byl upálen Jan Hus.  
 Na dně (ostrůvku) Záběhlického rybníku (Hamráku) se dochovaly základy 
tvrze, jež v letech 1407-1408 byla majetkem krále Václava IV. a zanikla za 
husitských válek. 
 
 
V ulici Práčská: 
 č. 10/1887 sýpka, dvouposchoďová barokní budova z 18. stol. s obdélným 
portálem, lichoběžníkovými štíty a polovalbovou střechou. Dochovány 
původní železné dveře. 
Č. 12/1885 bývalý mlýn, patrová stavba s klasicistní fasádou a 
armovanými rohy, připomínaná v r. 1407. Rekonstrukce v 70. letech 20. 
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století. Přilehlý pivovar zbořen v r. 1986. Mlýn býval součástí 
hospodářského komplexu při tvrzi Práče. 
Č. 14/1881 zámek (tvrz) Práče, postaven r. 1710 jako rezidence 
dominikánů z původní středověké tvrze, připomínané v r. 1407. Upravován 
koncem 19. stol., v r. 1910 a 1969-70. Jádro tvoří objekt s opěráky, 
zahradní průčelí má v přízemí arkády, v patře balustráda. Brána zdobena 
plastikami sedících lvů. 
 
U záběhlického zámku 
Č. 4/46 zámek, dvoupatrová stavba na čtvercovém půdorysu s věžovým 
přístavkem vznikla přestavbou starší tvrze ve 2.. polovině 17. stol., po 
požáru v r. 1886 novorenesanční přestavba. Ve věži bývalá zámecká kaple. 
Zámek obklopují hospodářské budovy z 2. pol.17. stol., část datována 
1849. Patrová sýpka se zazděnou branou z parku do nádvoří. Zámek 
obklopen obezděným parkem, v němž jsme si v podvečerních hodinách, 
když jsme s Bagheerou vedli vlčata, hrávali na plíženou a řadu her. 
Bylo by zajímavého ještě víc; myslím, že to dnes stačí. 

  
 

 

Zámeček Práče 
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Pár poznámek k LUKU č. 54 
Myslím, že byl obsahově pohublý, jako by se ve středisku nic nedělo, 
žádné výlety, výpravy apod. Reportáž resp. recenze, nevím jak původní, o 
filmu Zkrocená hora nemá dle mého názoru co hledat ve střediskovém 
časopise. Jinak k Jarkovi Nohavicovi – víte, že pracuje či už dopracoval na 
české verzi Mozartovy opery Cosi fan tutte? 
                                                                         Grizzly   
 
  Foto: z knihy Ulice a domy města Prahy od Ctibora Rybára 

   

Záběhlický kostelík 
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FOTOPŘÍBĚH: SV. JIŘÍ V KRČSKÉM LESE  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
U Preláta Corminie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Píše se rok 305 našeho letopočtu. Je 150 let před pádem 
 římského impéria, ale nyní, za doby císařství, ještě nic 
nevěstí jeho zánik.  
Nacházíme se ve městě Pulla, které je na dobytých územích 

římského impéria, na území střežící významnou jiho-východní 
hranici impéria. Místodržitel zde má plné ruce práce se 
zadržováním loupežných nájezdů a barbarského plenění; jsme 
v paláci věhlasného preláta Corminia, je letní den 20. července. 

 

Udavač: Vážený preláte Corminie, přišel jsem 
za vámi se zprávami z hranice. Naše oddíly, 
legie, tam válčí s bezvěrci, s pohany. Naši 
muži tam umírají…. 

Prelát: A co velitel Georgius, který 
při minulém nájezdu přemohl tolik 
nepřátel? 
 

Udavač: Už nevěří v naše bohy. A přitom ještě 
před pár měsíci byl v aréně a sledoval zápasy 
našich gladiátorů, křesťanů, kteří tam umírali. 
 

Prelát: To není možné. Nesmí 
nás takto oslabovat. Nechám si 
ho ihned zavolat. 
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A tak byl Georgius odvlečen do 
temné kopky….  

 
 
 

Prelát: Stráže zatkněte jej!  

Georgius: Zdravím tě, veliteli Corminie, co nejsrdečněji. 
Moji vojáci se potí a hynou na naší hranici. Útoky nepřátel 
jsou silné a trvají neustále. Ale odoláváme nátlaku. 
 

Prelát: Odoláváte nátlaku, ty i tvoji 
muži…. Ale odpověz mi, je možné 
odolat takovému nátlaku, který na 
člověka působí až do morku jeho kostí 
a do zákoutí jeho myšlenek, a kterému 
se neubráníš. Mluvím o tom, že jsem se 
dozvěděl, že nevěříš již v naše bohy.  
 

Georgius: Je jen jediný 
bůh a to bůh křesťanství.  

Georgius: Nenechám se lapit, 
ubráním se.  Georgius: Vzdávám se. Proti 

přesile neodolám. 
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.. Kde jej 
navštívil kat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Soud… 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prelát: Je toto tvoje 
rozhodnutí pevné?  

 

Georgius: Nemohu. Jsem 
křesťanem a taky jím zůstanu.  

 

Kat: byl jsi statečný v boji, jsi statečný i 
v myšlenkách. Správný voják se nemá bát 
smrti a má držet dané slovo. V tom se ti 
obdivuji. Ale teď již musíš se mnou. 

Georgius: I kdybych se jí vzdal, dopadne 
to se mnou stejně. Kdo se jednou odkloní 
od boha, nemůže už po smrti být v jeho 
náručí. To si nemohu dovolit. Pokud 
zemřu, bůh mě vezme k sobě. 
 

Kat: je pro tebe vyměřen ten nejvyšší trest. 
Ale protože nechci, aby tě popravili, můžeš 
svoji popravu ještě zrušit. Vzdej se svojí 
víry a najdi si jinou cestu. Uchráníš se od 
mučení a od zbytečné smrti. 
 

Prelát: Georgy, zřekni se svojí víry a zachráníš se.  
 

George: Ano. 
Uchráním si svou víru. 

 
Prelát: Nuže. Kate konej 
svou povinnost.  
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Končíme příběh o sv.Jiří, který  je patronem všech skautů a skautek, a jehož svátek 
slavíme  
24.4. je také patronem všech rolníků, ale i všech kovářů nebo horníků. Je symbolem 
statečnosti, chrání vždy slabší od silnějšího, stejně jako správný rytíř. Bylo mu po jeho 
smrti postaveno mnoho chrámů. Jeden z nejznámějších stojí i na Pražském hradě. 

 
Foto příběh zaznamenal Flek dne 24.4.2006 v Krčském na akci pořádané  k výročí Sv.Jiří                                       

George: Je jediný bůh , a to ten 
můj. Ale nejenom můj…bude 
to Bůh všech. 

 

Je podzim roku 305 a v Palestině je právě svatý Jiří 

se svými vězniteli. Římané se ho ptají, jakým 
způsobem se dal na svoji víru. On odpovídá, že dostal 
vnuknutí. Poté, co to svatý Jiří dořekne, a naposledy 
prohlásí, že se nevzdá svojí víry, se z nebe ozval hlas, 

který ho ujistí, že všichni, co budou svoje motlitby 
směřovat k Jiřímu, se jim jejich přání splní. Jiří je po 
dlouhém mučení popraven. 
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REPORTÁŽ: FALLING WATER (PADAJÍCÍ VODA) 
 

„Padající Voda“ není slovní hříčka, nýbrž doslovný překlad jména budovy, kterou 
postavil slavný americký architekt Frank Lloyd Wright, a jenž v roce 1991 získala 
titul nejlepší americké dílo všech dob. Co je tomto domu tak zvláštního, že si 
vysluhuje pozornost 120 000 lidí, kteří si jej každý rok přijdou prohlédnout? 

 
V prve řadě je to ukázka 
konceptu organické 
architektury, kterou Frank 
Lloyd Wright's proslul a jenž 
unikátním způsobem spojuje 
lidmi vyrobené obydlí, nábytek 
a přírodu v jeden celek.  Vila 
Fallingwater byla navržená v 
roce 1935 pro rodinu Edgar J. 
Kaufmann z Pitttsburghu, Ti si 
přáli utéci ze znečištěného 
prostředí průmyslové města a 
usadit se v blízkosti vodopádu 
na říčce Bear Run ležícím na 
jejich pozemku v blízkém 

pohoří.  
 
Dům je postaven z betonu a kamenných zdí přímo nad 
vodopádem a díky výraznému horizontálnímu směřování 
vytváří dojem bezpečného přístřešku. Více prostoru pro bytí 
se ovšem nabízí na rozlehlých terasách nežli přímo uvnitř 
domu.  
Samotná stavba byla realizována v letech 1936 až  1939, kdy 
byl dokončen i dům pro hosty. Rodina Kaufmann používala 
svou vilu celoročně během víkendů či v případě dovolených 
až do roku 1963, kdy Edgar Kaufmann, mladší, tehdy 
kurátor New York's Museum of Modern Art, věnoval dům 
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do správy organizaci Western Pennsylvania Conservancy. Jeho dar byl s povděkem 
přijat komunitou architektů, jakož to vzor ochrany jedinečné budovy v době kdy byla 
celá řada budov navržená Wrightem demolována ve prospěch nové výstavby. 

  
Fallingwater je jediný dům 
tohoto autora otevřený 
veřejnosti včetně 
originálního nábytku a 
dalšího vybavení a obrazů 
od slavných autorů jako byl 
Tiffany, Diego Rivera či 
Picasso.  

 
A jeho návštěva rozhodně stojí za to.  Nejprve vás uvítá rozlehlé ale do podoby parku 
upravené okolí domu. Průvodce povídá krátce o jeho historii a již se vstupuje dovnitř. 
Vše je řádně upraveno a zanecháno ve stejné podobě, jak dům před mnoha lety 
opustili jeho vlastníci. Na nic se nesmí šahat, aby se předměty zachovaly i pro 
budoucí návštěvníky.  
Dům obsahuje jedinou větší místnost a to obývací pokoj 
s krbem. Ostatní pokoje jsou menší a nutí své obyvatele 
vycházet na přilehlé terasy či se alespoň kochat výhledem 
z panoramatických oken mnohdy zabírající celé stěny. 
Nepřehlédnutelnou součástí domu je též použitý materiál – 
tmavé dřevo a kámen, jen terasy jsou kvůli nutné nosnosti 
postaveny z betonu. Kamenné podlahy jsou možná trochu 
nepraktické na úklid, ale jinak velmi působivé. V domě je 
dokonce půvabně zakomponován i jeden malý vodopád. 
Každá ložnice má svou koupelnu a celý dům vytváří dojem 
pohodlného a jedinečného bydlení.  
 
Zkrátka, až budete někdy projíždět Pensylvánií, tak se 
zastavte (nejlépe dopředu objednáni, aby se na vás dostalo) a dům si prohledněte. 
Budete si tak moci odškrtnout jednu položku ze seznamu 100 věcí, co byste měli 
v životě udělat a okolním fotkám si doplníte i nezbytnou zvukovou kulisu tvořenou 
zurčením vody proudící vodopádem.      Pro 05/06 LUK sepsal Flek.                                               
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ROZHOVOR: S ADÉLOU (BREPTOU) 
 
 
Citra: Od kolika jsi chodila ke světluškám? 
Adéla: Bylo mi 6, když jsem přišla... A přestala jsem chodit, když mi 
bylo 8! 
 
C: A proč jsi přestala chodit? 
A: No, přestal být čas a taky jsem začala chodit na házenou! 
 
C: Ty hraješ závodně házenou? 
A: Jak se to vezme. Chodíme na zápasy, ale že bychom hrály třeba 
každý víkend – to zase ne! 
 
C: A kdyby jsi měla teď čas, začala bys chodit znovu na skauta? 
A: To nevím, ale před  čtyřmi roky to bylo v pohodě! Docela mě to 
bavilo. Ale teď jsem starší, takže nevím, jak by to šlo. Ale myslím, že 
bych do toho šla... :-) 
       
C: A co tě u světlušek bavilo nejvíce? 
A: Nejvíc mě asi bavily ty hry, nemyslím ty, kde jsme něco luštily. 
Myslím ty, kdy jsme třeba hrály něco běhacího atd. 
 
C: Takže ty moc nejsi na šifry? 
A: No v té době mě to moc nebavilo, hlavně jsem nebyla schopná si 
zapamatovat ty různé body v Cestičce atd. Prostě mi to nešlo do 
hlavy! 
 
C: A byla si na táboře? 
A: Tak to nevím. Ne, myslím, že jsem jednou byla! 
 
C: A poslední – líbilo se ti tam? 
A: Jo, moc... :-D 

  
Citra a Adéla 
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FANTAZIE: MOŘSKÉ KRÁVY 
Víte, co to jsou nebo kdo to jsou „mořské krávy“? Chtěli byste se někdy 
s tímto podivuhodným cosi setkat? A víte vůbec, kde byste „to“ měli hledat? 

Vsadím se, že na naše otázky byste těžko hledali odpověď, a proto bychom vás 
rády s tímto fantastickým tvorem seznámily. 

Kde tedy začít? Každý z nás si jistě dovede vybavit krávu jako takovou, ale 
naše „mořská kráva“ se v mnoha věcech liší. Tak například velikostí. Obvykle 
dorůstá délky 10-15 cm. Její hlava je však 3x větší než celé tělo. Povětšinou 
má modro-zelené oči, které velice často mění barvu až do ruda,a to obvykle při 
stresových situacích. Nos má dosti podobný lidskému a pusu jí zdobí krásné 
plné pysko-rty. Na zabarvení šupin si příroda hodně vyhrála. Neexistuje snad 
žádná barva, kterou by její tělo nezářilo. Kdybyste se snažili na jejích 
„končetinách“ najít nepatrný náznak kopyt, zřejmě byste byli zklamáni, neboť 
byste nenašli ani „končetiny“ a tudíž ani kopyta. Ti bystřejší si už asi 
domysleli, že mořská kráva má ploutve. Ocasem toto stvoření také nebylo 
obdařeno, tedy pokud byste chtěli vidět jakousi tkaničku s bambulkou visící jí 
u zadní části jejího trupu. Samozřejmě i zde byl onen útvar nahrazen ploutví. 
Dále už zadní část raději nebudeme popisovat. 

Přestože se naše kráva v mnoha věcech od té normální liší, jak už jsme 
popisovaly v předešlé části, vemínko jí zůstalo. Tato část je bohužel pro nás 
nebezpečná kvůli svému růstovému účinku. V mnoha testech bylo prokázáno, 
že kontakt lidské kůže s povrchem zmíněného vemínka zapříčiňuje nadměrný 
růst postižené části. 
Tak to by bylo varování na závěr. Pokud byste měli případně nějaké další dotazy, obraťte 
se na náš zoologický ústav v Kravařích. 

 

Za výzkumný kraví 
team 

Hořící Srdce 

(Klíště) 

obrázek nakreslila 
Kobiha 
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K ZAMYŠLENÍ: JAK JSI MOHL? 
 
Chtěla jsem přispět také něčím do Luku a nic mi nepřišlo vhodné. Pak jsem 
ale jednoho dne četla tenhle článek v jednom "psím" časopise, který 
odebíráme. Moc se mi zalíbil, asi taky proto, že mám  doma pejska. Nikdy 
bych nedovolila, aby měl podobný osud. Hrozne na mě tento příběh 
zapůsobil, a proto chci, abyste si ho také přečetli.Nerozbrečel jenom mě, 
ale spoustu dalších lidí. Doufám, že i vy se nad ním alespoň trochu 
zamyslíte. 

S pozdravem Smíšek 
 
 
   Když jsem byla štěňátko, zabavila jsem tě svou hravostí a rozesmávala jsem tě. 
Nazýval jsi mě svým děťátkem a přes mnohé rozkousané boty a jiné pohromy jsem se 
stala tvým nejlepším přítelem. Vždy, když jsem byla zlobivá, pokýval jsi nade mnou 
prstem a zeptal jsi se: „jak jsi mohla?!“ – ale nakonec jsi mi vždy odpustil, povalil jsi 
mě na záda a poškrábal na bříšku. 
   Moje  výchova k čistotnosti trvala trochu déle, než jsi předpokládal, protože jsi byl 
hrozně zaneprázdněný, ale spolu jsme to zvládli. Pamatuji si ty noci, když jsem byla 
přitulená v posteli k tobě, naslouchajíc tvým tajemstvím a snům a věřila jsem, že život 
prostě nemůže být lepší. Chodili jsme spolu na dlouhé procházky, běhali jsme 
v parku, jezdili v autě, zastavili se na zmrzlinu (mě jsi dal jen kornoutek, protože 
zmrzlina prý není dobrá pro pejsky) a dřímala jsem na slunci, když jsem čekala na 
tvůj příchod domů na konci dne. Postupně jsi začal trávit víc času v práci a na svojí 
kariéře a víc času jsi věnoval hledání lidského partnera. Čekávala jsem na tebe 
trpělivě, utěšovala tě, když jsi měl zlomené srdce a byl jsi zklamaný, nikdy jsem ti 
nevyčítala špatné rozhodnutí, vždy jsem nadšeně vítala tvůj příchod domů a těšila se 
jsem se s tebou, když jsi se zamiloval. 
   Ona, teď tvoje žena, není pejskař – ale i tak jsem jí přivítala v našem domě, snažila 
jsem jí projevit svou náklonnost a poslouchala jsem ji. 
   Byla jsem šťastná, protože ty jsi byl šťastný. Potom přišly děti a jsem byla vzrušená 
spolu s tebou. Fascinovala mě jejich růžovost, jejich vůně a též jsem se chtěla o ně 
starat. Ale ty a ona jste se obávali, že bych jim mohla ublížit a já jsem většinu času 
trávila zavřená v pokoji nebo v kleci. Ach, jak jsem je chtěla milovat, ale stala jsem se 
„zajatcem lásky“. Když děti vyrostly, stala jsem  se jejich kamarádkou. Věšely se na 
mou srst a tahaly se za ní nahoru na své vratké nožičky, strkaly mi prstíky do očí, 
zkoumaly moje uši a dávaly mi pusinky na nos. Milovala jsem to všecko okolo nich a 
jejich dotyk – přestože tvůj dotyk byl teď takový ojedinělý – a kdyby bylo třeba, 
bránila bych je vlastním životem. Vkrádala jsem se do jejich postelí a poslouchala 
jejich trápení a tajné sny a spolu jsme čekali na zvuk tvého auta na příjezdové cestě. 
Bývaly časy, že když se tě zeptali jestli máš psa, ty jsi vytáhl z peněženky moji fotku a 
vyprávěl jsi jim o mě příběhy. V posledních letech už jen povíš „ano“ a změníš téma. 
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   Už nejsem „tvůj pes“ ale „jen pes“ a rozčilují tě všechny výdaje na mě. Teď máš 
velkou pracovní příležitost v jiném městě a ty a oni se budete stěhovat do bytu, kde 
není dovoleno mít zvířata. Udělal jsi správné rozhodnutí pro svou rodinu, ale bývaly 
časy, kdy já jsem byla tvoje jediná rodina. Byla jsem vzrušená z cesty autem, když 
jsme přijeli ke zvířecímu útulku. Bylo tam cítit psy a kočky, strach a beznaděj. 
Vyplnil jsi papíry a pověděl: „vím, že jí najdete dobrý domov.“ Pokrčili rameny a 
věnovali ti bolestný pohled. Poznali reálnost umístění psa ve středním věku, i když s 
„papíry“. Musel jsi vyprostit prsty svého syna z mého obojku, když křičel: “Ne, taťko, 
prosím nenechej je sebrat mého psa!!!“ A já jsem o něho měla starost ; a jakou lekcí 
jsi mu to právě dal o přátelství a věrnosti, o lásce a zodpovědnosti a o úctě k celému 
životu? 
   Rozloučil jsi se se mnou poplácáním po hlavě, vyhnul jsi se mému pohledu a 
zdvořile jsi odmítl sebrat můj obojek a vodítko. Pospíchal jsi, protože jsi měl nějaký 
termín a  teď mám jeden i já.  
   Když jsi odešel, ty dvě milé paní řekly, že jsi pravděpodobně o všem věděl několik 
měsíců předem a neudělal jsi žádný pokus najít mi nový domov. Potřásly  hlavou a 
řekly a pověděly: „jak to mohl?“ Věnují nám tu v útulku tolik pozornosti, kolik jim 
jejich nabitý rozvrh dovolují. Krmí nás, samozřejmě, ale moje chuť k jídlu se ztratila 
už před mnoha dny. Nejdřív jsem vyskočila a pospíchala ke vchodu vždy, když někdo 
procházel kolem mého kotce, doufajíc, že jsi to ty, že jsi změnil názor – že to všechno 
byl jen zlý sen a nebo jsem doufala, že to bude aspoň někdo, kdo se o mě zajímá, 
někdo, kdo mě zachrání. Když jsem si uvědomila, že nemůžu soupeřit o upoutání 
pozornosti s hravostí šťastných  štěňat, neuvědomujících si svůj osud, ustoupila jsem 
do nejvzdálenějšího kouta a čekala jsem. 

Slyšela jsem její kroky, když pro mě přišla na konci jednoho dne a kráčela jsem 
za ní uličkou do oddělené místnosti. Velmi tichá místnost.  

Dala mě na stůl, poškrábala za uchem a pověděla mi, abych se nebála.            
        Srdce mi bušilo v předtuše toho, co přijde, ale míchal se v tom i pocit úlevy. 
Zajatec lásky odešel v příběhu dní. Jak to mám v povaze, víc jsem se strachovala o ni. 
Břemeno, které nosí, ji hrozně tíží a já to vím stejně, jako jsme poznala každou tvou 
náladu. Jemně mi oholila přední nohu a slza tekla dolu po její tváři. Oblízla jsem její 
ruku  stejně, jako jsem byla zvyklá tebe utěšovat před mnohými roky. Odborně 
vsunula jehlu do mé žíly. Pocítila jsem píchnutí a studenou tekutinu proudící do mého 
těla, ospale jsem si lehla, podívala jsem se do jejich milých očí a zamumlala jsem: 
„jak jsi mohl?“ Možná protože uměla mé psí řeči, řekla: „Je mi to tak líto.“ Poplácala 
mě a honem mi vysvětlovala, že je to její práce – zabezpečit, že půjdu na lepší místo, 
kde mě nebudou ignorovat, týrat ani zanedbávat  a kde se nebudu muset bránit. Místo 
plné lásky a světla, tak odlišné od tohoto místa na Zemi. A s posledním zbytkem mé 
energie jsem se jí snažila přesvědčit zavrtěním mého ocasu, že moje „Jak jsi mohl?“ 
nebylo myšlené na ni. Bylo to určené tobě, můj milovaný pane, na tebe jsem myslela. 
Budu na tebe myslet a čekat na vždy. Kéž by ti každý v tvém životě prokázal takovou 
věrnost…�    

                                                                                                                              
Jim Willis, přepsala Smíšek 
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NÁVOD: NESMRTELNÉ AKVÁRIUM 
 
V tomto akváriu nemusíš krmit ryby ani měnit vodu, protože 
v něm žádná voda není! 
 
Postup 
 
1. Přilep několik oblázků na víko sklenice. 
 
2. Z tvrdého papíru vystřihni rybičky, pověz je na provázek a ten 
upevni na víko. 
 
3. Na tvrdý papír nakresli 
mořské dno a přilep to na 
spodek sklenice. 
 
4. Na její stěny namaluj 
mořské řasy, mořské rostliny a 
bubliny. 
 
Potřebuješ 
 

• sklenici s víkem 
• oblázky 
• lepidlo 
• tvrdý papír 
• provázek 
• temperové barvy 

 
 
 
Za Trpaslíky Sýkorka 
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INFO: CO HLEDAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI NAŠEHO WEBU? 
 
Je několik způsobů, jak se návštěvníci dostávají na webové stránky našeho střediska a 
vlastně na jakýkoli web obecně.  
 
1. přímý přístup - Návštěvník vyťuká nebo zkopíruje adresu do řádku v prohlížeči k tomu 
určenému, nebo klikne na odkaz v oblíbených položkách. 
 
2. odkaz na jiných stránkách - Návštěvník se dostane na stránky přes odkaz z nějakého 
jiného webu (oddíly střediska, katalogy...) 
 
3. vyhledávač - Vyhledávač (např. Google) nabídne návštěvníkovi odkaz na stránky, která 
obsahují klíčová slova.. 

 Zaměřme se na poslední bod a web www.skauting.cz/92.stredisko. Jaká spojení zadávali 
do vyhledávačů v posledním roce ti, kteří zamířili na naše stránky? 
 
92. Šípy, Slepičí polévka pro duši, www.skauting.cz/92.stredisko, skauting Praha, 
družinový systém, Praha 10, skauting, 92. středisko, příběhy pro ponaučení, oddíl 
Camelot, Český Junák - svaz skautů a skautek, příběhy pro duši, příběhy, skauting 
výchova, cz 92, pro pobavení, Praha 10 sídliště Košík, skautská výchovná metoda, 
klubovny Junák Praha, Pavel Konečný, 921. Camelot, V Zeleném údolí 11, části šípu, 
skaut Camelot, školní poznámky, srdce osmdesátka, sídliště Košík Praha, oddíl světlušek 
a vlčat, skautky oddíl, oddíl oldskautů Praha, příběhy s ponaučením, skauting Záběhlice, 
volný čas Praha 10, mapa Prahy 10, 921 kmen, skautů chlapci, Ždímalová, 
Westminsterské opatství, šípy, pozoroval malé chlapce, 23.12 Ždímalová, Práčská, letní 
tábor, dětský tábor etapová hra, dětský tábor koupání, Praha děvčata, slepičí polévka -
recept -kuchařka -knihovna –knihkupectví, vlčata Záběhlice, skaut Záběhlice, co to je 
klasická výuka, the Rangers Praha, Junák příběhy, Ing. Pavel Konečný, šíp, ponaučení, 
92, cesta kolem světa hra, Ždímalová Petr, 92. středisko Šípů, Hořící Srdce, luk, výtvarný 
dětský tábor, tábor cesta kolem světa, roverský oddíl, dějiny českého skautingu, výbava na 
tábor, dětský tábor na koních, Canfield a Hansen, příběh pro děti, oddíl Sýkorky, letní 
tábory praktikanti, táborové ohně, Junák Matrix, Jacka Canfielda, Praha 10 skaut. 
 
Mimochodem, víte, kolikátí jsme, když zadáte v Googlu spojení „skauting praha“? ;-) 

Štaflík 


