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H 
aj, tak je na mně, 
abych se zhostil 
úvodního slova pro 
Luk.  

Musím přiznat, že teď trochu 
lituji své nepozornosti ve škole... 
kdybych pí. učitelku trochu po-
slouchal, asi bych věděl, jak se 
takové úvodní slovo dělá.. 
Nicméně to teda nevím, a z češ-
tiny si pamatuji už leda tak Dona-
tiena Sadeho a Henryho Millera 
(jako by to někoho překvapilo 
=) ...), tak se pokusím improvizo-
vat... 

 No vyčtu, co je tady zajímavého, 

abych Vám čtenářům vytvořil 
nějaký nadhled nad obsahem..tak 
třeba je tu reportáž z Maškarní-
ho..tam sem zrovna byl a v tom 
článku o mně není ani zmínka :-
X takže to radši nečtěte, proto-
že to mluví za vše!! No dál ná-
vod na papírovou vránu (nejvíc 
roztomilá O:-) ) a Štaflíkova 
zpověď - tu jsem přečetl úplně 
celou. Pak trocha koření z Ame-
riky a proč nezmínit i fotostory, 
která je hezky barevná, takže ji 
člověk nepřehlídne... no pak je 
tady i něco černobílého...myslím 
tím fotky (v článku Obscura a 
Grizzlyho průvodci), takže Luk 

je vyvážen krom textu i barva-
mi...  

Co víc si přát... Takže se už ani 
vteřinu nezdržujte čtením úvod-
níku a vstupte do světa skaut-
ských novin otočením listu (nebo 
kouknutím na další stránku...sejde 
na tom, jak se to vytiskne, že jo:-
) ). Tak šup, šup, ale. No vážně 
to myslím!! Nečíst úvodník, číst 
články!! No, jak myslíte :-/ ...  

Když jste to dočetli teda až sem, 
tak teda zdar a někdy na vidě-
nou...  

Tomáš Trojánek - Želvák,  

člen Týmu Luk 

Listopadový Luk hýří barvami! 
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L I S T O P A D  2 0 0 7  Č Í S L O  6 7  

BU L L E T I N   

9 2 . S T Ř ED I S K A  Š Í P Ů  

W W W . S K A U T I N G . C Z / 9 2 . S T R E D I S K O  

9 2 .  S T Ř E D I S K O  Š Í P Ů  9 2 .  S T Ř E D I S K O  Š Í P Ů  9 2 .  S T Ř E D I S K O  Š Í P Ů  9 2 .  S T Ř E D I S K O  Š Í P Ů  

P R A H A  1 0P R A H A  1 0P R A H A  1 0P R A H A  1 0     

OBSAH 

Č ÍSLA  

Krátké zpravo-

dajství 
2 

Obscura 2007 3 

Maškarní bál 

92. střediska 

Šípů 

4 

Střediskový 

výjezd 
4 

Grizzlyho tipy 

na výpravy do 

Středoměsta 

5 

Podzimní tvo-

ření 
7 

Proč vedu… 

roverský 

kmen? 

8 

Nové střípky 

ze Spojených 

států americ-

kých 

9 

Rozšiřte si 

anglickou slov-

ní zásobou 

10 

Co jsem tak 

pochytil z 

americké kul-

tury: Americký 

zdravící obřad 

10 

Psali jsme 

před lety: Zá-

vod tří vrchů 

2006 

11 

Fotobásničky 11 

Fotohoror: 

Smrt v kukuři-

ci II 

12 

Comics by 

Šikulka - 4th 

part 

13 

V patičkách stránek tentokrát  najdete pár myšlenek pro rozvoj osobnosti od Tee-peeho. 

Nová rubrika!!! Nová rubrika!!! Nová rubrika!!! Nová rubrika!!!     
Proč vedu...Proč vedu...Proč vedu...Proč vedu...    
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„V řízení střediska 

bude nadále 

pokračovat Pavel 

Konečný -Flek a 

společně se svým 

nově zvoleným 

zástupcem 

Ondřejem Kuberou 

- Štaflíkem“ 

Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem komen-
tovaného zpravo-

dajství o událostech, kte-
ré se týkají našeho stře-
diska a jeho   členů.  

 
Střediskový volební 
sněm, jenž se koná každé 3 
roky, nepřinesl velká překva-
pení. V řízení střediska bude 
nadále pokračovat Pavel 
Konečný -Flek a společně se 
svým nově zvoleným zástup-
cem Ondřejem Kuberou - 
Štaflíkem budou pracovat na 
realizaci svého volebního 
programu. Ten má 5 základ-
ních kamenů: 
• Zpětná vazba pro činovní-
ky 

• PoZKOP - Program Zlep-
šení Kvality Oddílového 
Programu  

• Rozvoj a řízení práce zpra-

vodajů střediska 
• I nd i v i duá l n í  p ř í s t up 
k členům střediska  

• Vzor pro ostatní střediska 
okresu a skautského hnutí  

 
KPZ III je název akce 

pro rovery a rangers, která 
se uskutečnila 2.-4.11. neda-
leko Berouna. Název je slo-
žen ze tří hlavních cílů akce a 
to je zprostředkovat účastní-
kům K—Kontakty, P—
Poznání a Z—Zážitky. Ví-

Z—Zážitky. Víkend byl pro-
gramově nabitý. Část před-
nášek obstarali i externí 
hosté.  (například o Partner-
ských vztazích pohovořil 
Tomáš Baránek, autor knihy 
Jak sbalit ženu). Celkem se 
nás sešlo 50 a víkend dostal 
velmi vysoké hodnocení 8 z 
10 bodů.  

 
Termíny táborů…  už se 
rýsují a tedy do diářů si vy-
značte že,  

• Lvíčata 

   5.-19.7. 2008 (Šluknov) 

• 1.Camelot  

   28.6. – 19.7.2008 (Šluknov) 

• Trpaslíci + Osmdesátka  
5. – 19.7.2008 (Šluknov) 

• Irminsul – týden Šluknov 
10 dní zahraničí (datum 
upřesní) 

• Excalibur – zatím neví 

 
U obchodního centra Hosti-
vař jsme 10.-11.10. stavěli 
Školu v Africe, respektive 
vybírali příspěvky do stejno-
jmenné sbírky. Děkuji Excali-
buru a Irminsulu za podporu 
a zejména Albertce za její 
ochotu vzít si na krk organi-
zační břímě.  

 
Zavedli jsme novou adre-
su střediskového webu 
www.skauting.cz/sipy  
neboť z důvodů zlepšení 
bezpečnosti byla původní 
adresa upravena - tečku 
nahradila pomlčka. To už se 
ale špatně pamatuje. Doufej-
me, že již brzy bude existo-
vat přesměrování, abyste 
nemuseli upravovat svoje 
oblíbené stránky. 

 
Celostřediskové výpravy 
se zúčastnilo přes 80 lidí! To 
už je panečku pěkný zástup. 
Takže mockrát děkujeme 
Vojtovi a Šikulovi z Excalibu-
ru za úsilí, věnované organi-
zaci programu, tématicky 
zasazeného na pustou a pí-
sečnou planetu Duna. 

 
Oblečení, které jsme si 
koncem září objednávali 
přímo z katalogu firmy AT-
TAK PROMOTION, s.r.o., 

dorazilo. Bude vylepšeno 
výšivkou střediskového zna-
ku. Snad se bude všem ve-
doucím, kteří si je objednali, 
líbit a dobře nosit.  

 

Dva starší osobní počíta-
če jsme jako dar obdrželi 
od  firmy Castrol Lubricants. 
Poslouží dětem a vedoucím v 
klubovnách k tisku, prohlídce 
fotek a dalším užitečným 
činnostem.  

Příjemný začátek zimní-
ho období všem přeje,  

Flek 

P.S.: V pralese právě začalo 
období dešťů. 

„Formule 1 byla absolutně nejlepší orvávací hra, jakou jsem hrála. “ účastnice KPZ III 

„Celostřediskové 

výpravy se 

zúčastnilo přes 80 

lidí! To už je 

panečku pěkný 

zástup“ 

Foto: Iáček Střediskový výjezd 

Účastníci KPZ III Foto: Iáček 
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„Výs tava se ko nala  na mno ha mís tech cel ého svě ta a všud e, kde proběh la, vzbu dila z as loužen ou p ozo rnos t “ 

Nicholas Clark: „Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.“ 

Obscura 2007 

P 
ředem je nutno říci, 
že tato akce, jež se 

může zdát pro skauty 

mravně závadná, je pouze 

chybou překladu… Obscura je 
název odvozený z latinského 

„camera obscura“, což do-

slovně znemená „temná míst-

nost“. Je to název pro nejpri-
mitivnější fotoaparát, který si 

můžete vyrobit. Z tohoto 

rozsáhlého úvodu Vám jistě 
již došlo, že chci napsat o 

skautském fotografickém 

kurzu, který jsem minulý ví-

kend navštívila.  

Rychlým úprkem na tramvaj, skrze 

Olšanské hřbitovy, jsem zjistila, 

kde se nachází klubovna. Bylo to 

za obskurní situace, mapka ukazo-

vala úplně něco jiného než skuteč-

nost a přidalo se ke mně pár 

(myšleno dva) obskurních lidí. 

Jedna, a to fakt, NEKECÁM, měla 

černé oči. Vůbec žádnou duhovku, 

jen bělmo a velkou panenku 

(myšleno anatomicky). Ten druhý 

již méně obskurní, leč neméně 

zajímavý. Ale černé oči…z toho 

ještě teď mám druhé Vánoce…!? 

Po seznamovacích hrách jsem se 

seznámila s další obskurní posta-

vou. Měla velký zlatý prsten 

s modrým kamenem. No a další 

obscuráci již nebyli tak zajímaví… 

Celé sobotní dopoledne jsme 

strávili na Fakultě architektury na 

ČVUT v Praze (ČVUT si na plný 

název potrpí), kde pro nás předná-

šel profesionální fotograf. Nejen o 

noční fotografii. Odpoledne jsme 

vyrazili zužitkovat své nově nabyté 

zkušenosti o cloně, expozici, kom-

pozici, kontrastu v ulicích. 

Chosé (znáte Chosého?, fotogra-

foval anglické Jamboree, putovní 

výstavu můžete ji také navštívit) a 

jeho skupina a taky já, jsme šli fotit 

metropoli nejdříve moderním 

hledáčkem, ale poté jsme se pro-

pracovali přes prvorepublikovou 

čtvrť Dejvice až ke Starému Měs-

tu, které jsme zdokumentovali 

pod rouškou noci… My, co jsme 

neměli stativ, máme mírně psyche-

delické fotografie, ale i na tom se 

dá založit umění. Po návratu skrze 

Olšanské hřbitovy a po malé piet-

ní chvilce, jsme se vrátili zpět a 

tiskli své fota ve velkém (myšleno 

formát A4). 

Neděle byla zasvěcena zasvěcené 

přednášce Chosého o tvorbě 

výstavy a daších volných asociací 

na toto téma… A po obědě zase 

hupky dupky domů a už se těším až 

vyrazím na tu jarní.  

Pokud se chcete dozvědět více, 

zavítejte na www.skauting.cz/

obscura [1], o této akci se také 

dočtete v připravovaném čísle 

Roverského kmene, kde uvidíte i 

výherní fotografie ze soutěže… 

Efča 

 

„Celé sobotní 

dopoledne jsme 

strávili na 

Fakultě 

architektury na 

ČVUT v Praze 

(ČVUT si na plný 

název potrpí), 

kde pro nás 

přednášel 

profesionální 

fotograf. “ 

(pozn. aut. - Obskurní = bezvýznamný, zapadlý, pokoutný, nekalý, temný, podezřelý, mravně závadný) 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1]: http://www.skauting.cz/

„Obscura je 

název odvozený 

z latinského 

„camera 

obscura“, což 

doslovně 

znemená „temná 

místnost.“ 



„Pravý požitek života je, když jste použit k účelům, které sám velmi uznáváte“  
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Maškarní bál 92. střediska Šípů 

M 
asopust, svá-
tek za hojnost 
a plodnost, 

bývá sice podle lidových 
tradic zpravidla jednou za 
rok v lednu, téměř maso-
pustní rej dětí z našeho (a 
nejen našeho) střediska 
j s t e  moh l i  v i d ě t 
v předstihu už v listopadu. 

 To se totiž konal další ročník 
maškarního bálu pro světlušky 
a vlčata, neboli ty nejmenší ze 
střediska, ale i ze skautského 
obvodu Prahy 10. Sešlo se nás 
úctyhodné množství, odha-
dem okolo 90 dětí i dospě-
lých. Ti všichni se objevili 
v sobotu odpoledne v sále 
Hostivařské sokolovny, na 
tradičním místě našich veřej-
ných akcí, aby strávili odpo-
ledne plné her, zábavy a toho 
pravého reje masek. 

Překvapila nás letošní vysoká 
účast, na které se podíleli 
hlavně zástupci z jiných stře-
disek, a to nejen z „desítky“. 
Mohli jsme potkat i hosty 
z Prahy 2 i Prahy 4. Není divu, 
pozvánky jsme rozesílali, kam 
to jen šlo. Účastníci si mohli 
letos nově zkusit tombolu a 
jako již tradičně došlo 
k vyhlášení nejlepší masky. 
Ale popořádku. 

Celá show vypukla v půl dru-
hé odpoledne. Bálem provázel 
král Leopold (Klokan) 
s princeznou Elvírou (jejíž 

role se výborně zhostila Myš-
ka). Oba na začátku přivítali 
své obecenstvo, prohlédli si 
všechny masky a patřičně je 
ohodnotili. Jako nejzajímavější 
se jevila maska Autobus č.271 
(jejíž nositel dokonce věděl, 
odkud a kam autobus jede - 
perfektní). Po zahájení násle-
doval středověký jarmark 
řemesel. Malí i velcí si mohli 
zkusit, jak pracoval dráteník, 
co dělal architekt a co středo-
věká švadlena. Po skončení 
perfektně zorganizovaného 
programu došlo na taneční 
vystoupení zkušené dvojice 
tanečníků Lenky a Ondry, 
kteří nám postupně ukázali 
tango, ča-ču a rumbu (aspoň 
pokud si dobře pamatuju). 
Potom ozkoušeli, co nám 
utkvělo z jejich vystoupení 
v hlavě a nacvičili jsme s nimi 
jednoduché tanečky. 

Následoval písničkový kvíz, ve 
kterém bylo za úkol uhod-
nout co nejvíce známých po-
hádkových písniček. Nutno 
říci, že děti zabodovaly, i když 
dnes už asi „letí“ jiné pohádky 
než Obušku z pytle ven nebo 
Krakonoš. Nebo že by se 
líbily stále stejně? Asi ano. 
Jisté je, že i král, který by měl 
ze své funkce znát všechno, si 
musel na vyhlašování výsledků 
přizvat odbornou porotu, 
která mu byla při ruce při 
hodnocení výsledků. 

Mývalova hra účastníky zvedla 
za židlí a trochu procvičila, 
pak proběhlo vyhlášení písnič-
kové soutěže a speciální sou-
těže (nebo „královského klá-
ní“) světlušek a vlčat Prahy 10 
se zapeklitými otázkami. Víte, 
kdo byl T.G. Masaryk nebo 
kdo namaloval známé obrazy? 
Někde to neví ani studenti 
gymnázia, u nás v soutěži na 
tento námět se sešlo mnoho 
odpovědí, hodně z nich správ-
ných. Děti si potom zazpívaly 
známé lidové i pohádkové 
písničky za doprovodu Tlapky. 

O všechny soutěže a aktivity 
byl zájem, a to i ze strany 
rodičů nebo vedoucích. Pro 
ně navíc to znamenalo najít si 
nové kontakty a vazby, což je 
na podobných akcích velmi 
cenné. I vedoucí z jiných 
skautských středisek hodnotili 
akci jako povedenou a per-
fektně organizovanou. To je i 
výzva do budoucna – pokud 
chcete přinést nejen svým 
dětem radost a zábavný i 
poučný program a baví vás 
práce se světluškami a vlčaty, 
neváhejte a přihlaste se do 
přípravy příštího roku. Vašich 
„deset prstů ku pomoci“ 
bude určitě odměněno per-
fektním pocitem z dobře 
odvedené práce a dětskými 
úsměvy a radostí.  

Klokan 

 

„Stali jsem se 

Atreidy a bojovali 

o koření proti 

Harkonnenům.“ 

„Po skončení 

perfektně 

zorganizovaného 

programu došlo 

na taneční 

vystoupení 

zkušené dvojice 

tanečníků Lenky a 

Ondry, kteří nám 

postupně ukázali 

tango, ča-ču a 

rumbu.“ 

Střediskový výjezd očima Osmdesátky 

2 
5. 10. - 28. 10. 
2007 se konal 

střediskový vý-

jezd pod názvem 

DUNE.  

Stali jsem se Atreidy a bojovali 

o koření proti Harkonnenům. 

A abychom věděli, o co vlast-

ně jde, shlédli jsme film Dune. 

Také jsem byli v plzeňském 

aquaparku a potom, když jsem 

se vrátili zpět, zahráli jsme si i 

nějaké hry. Program ráno 

začínal rozcvičkou a končil 

ulehnutím do spacáku, takže 

na nudu nebylo místo. Díky. 

napsala Zajda 

Duna 

Foto: Iáček 

Maškarní bál 

92. středisko Šípů 

Foto: Iáček 

Vítězná maska 

Foto: Iáček 
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„Dnes  rán o jsme měli h ry s  písm eny. Bylo to dob rý. “ 

Grizzlyho tipy na výpravy 
do Středoměsta 

Wiliam A. Ward: “Normální učitel řekne. Dobrý učitel vysvětlí. Lepší učitel předvede. Nejlepší učitel inspiruje.”  

P 
očasí v listopadových 
dnech i následujících 
měsíců je často tak 

zvaně nic moc anebo pod psa , 
a l e  s k a u t i  n eu l éh a j í 
k zimnímu spánku, proto 
bych rád přispěl svou troškou 
do mlýna z toho, jak jsme 
s Baghýrou a našimi vlčaty 
objevovali roztodivná tajem-
ství naší matky měst, a že jich 
bylo. 

Prvním návrhem je jedna naše 
někdejší, trochu delší dopolední 
výprava do současného Středo-
města – směr západ, mírně upra-
vená a rozšířena pro dnešní pod-
mínky: 

1.)Výpravu doporučuji vést ve 
skupinkách – šestkách či druži-
nách, jež budou průběžně soutě-
žit v plnění úkolů, zadávaných na 
kartičkách nebo v podobě dota-
zů vedení výpravy. První úkol: 
navrhnout a provést transport 
účastníků od klubovny do stani-
ce metra Můstek.  

2.)Zde nalézt důvod a vysvětlit 
název stanice; (Řešení - dále v 
závorkách: zbytky původního 

gotického můstku ze staroměst-
ského opevnění). 

3.)Ze stanice metra se vydat ulicí 
28. října, zde instruktáž o číslo-
vání pražských domů: s rostoucím 
počtem domů ve středověku 
usnadňovala orientaci ve městě 
domovní znamení. Podle královské-
ho patentu z r. 1770 má každý 
dům v Praze v jednotlivých měst-
ských čtvrtích popisné číslo (na 
domě v červené barvě). Kromě 
toho má (od r. 1868) orientační 
číslo, označující pořadí domu v ulici 
(v modré barvě), na levé straně 
ulice směrem od Vltavy lichá čísla, 
na pravé straně sudá a též po 
proudu Vltavy.. V ulici 28. října 
budova 1 – 371, někdejší obch. 
dům ARA, pak PERLA, dnes 
banka – pro rovery a rangers 
(dále r2): určit sloh 
(konstruktivismus) 

4.)Jungmannovo náměstí: identifi-
kovat pomník (Josef Jungmann – 
bronzová socha sedícího mu-
že /1872, L.Šimek/ na podstavci 
ze sliveneckého mramoru). 
Z Jungmannova náměstí se vstu-
puje do významné církevní stav-
by – jak se jmenuje a čím je 

významná? (Kostel Panny Marie 
Sněžné – nedokončený gotický 
chrám, nejvyšší pražská kostelní 
stavba.) Na rohu Národní a 
Jungmannovy palác 31,40 – 36: 
Jak se nazývá a co tam je? Pro r2: 
jaký sloh a sochařská výzdoba? 
(Palác Adria, Divadlo bez zá-
bradlí; národní sloh – Janák, 
Zasche, na nároží mramor. so-
chy – B. Kafka a K. Dvořák, 
nahoře bronz. Sousoší Adrie – J. 
Štursa.) 

5.)Pokračujeme Národní třídou: 
nalevo 38 – 37 palác Porgesů 
z Portheimu, na domě pamětní 
deska (pobyt ruského vojevůdce 
Suvorova), pro r2 určit sloh 
(raně klasicistní); napravo 37 – 
410 palác Platýz, pro r2 sloh 
(empír); u východu z dvorany na 
Ovocný trh pamětní deska 
(koncertoval zde F. Liszt).  

6.)Za křižovatkou Na Perštýně 
nalevo 20,22 – 116,117 dům 
Louvre: nad vchodem do jazyko-
vé školy pamětní deska 
s reliéfem (J. A. Komenský); 
v sousedství 16 – 118 Kaňkův 
dům: sloh? (barokní), co je 
v podloubí ? (deska na paměť 
studentské demonstrace 17. 
listopadu 1989, potlačené bru-
tálně jednotkami SNB).  Dále 
nalevo na Národní 8 – 139 kláš-
ter se zahradou a kostelem – 
název? (Sv.Voršila), s uličním 
sousoším (sv. Jan Nepomucký – 
sochař Platzer), pro r2  sloh 
kostela? (Baroko, uvnitř obrazy 
Lišky, Brandla). Naproti na pra-
vé straně 9 – 1010 a 7 – 1011 
dva nápadné paláce (Topič a 
Praha); jaký je to stavební sloh? 
(Secese); v dalším paláci 5 – 
1009 sídlí? (Presidium a knihov-
na Akademie věd ČR); pro r2 
stavební sloh? (novorenesance). 

„Na konci Národ-

ní třídy vlevo 2 – 

223 budova Ná-

rodního divadla a 

Nové scény: po-

kuste se dozvědět 

o těchto budovách 

co nejvíce. 

V nedělním dopo-

ledni lze sjednat 

prohlídku budovy 

Národního divadla 

včetně shlédnutí 

místa základních 

kamenů ND 

vat a tak se mi líbí 

spíše slovo prů-

vodce.“ 

Pražská čísla Jungmannův pomník 
(pokračování na další stránce) 



„Pokud člověk najde význam, účel, smysl, prostě když má proč, pak může žít za jakýchkoliv podmínek.“ 
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„V trochu podobné 

formě jsme s vlčaty 

absolvovali takovou 

výpravu, tajemství 

k objevování je dost – 

viz přiložený text.“ 

7.)Na konci Národní třídy 
vlevo 2 – 223 budova 
Národního divadla a 
Nové scény: pokuste se 
dozvědět o těchto budo-
vách co nejvíce. 
V nedělním dopoledni lze 
sjednat prohlídku budovy 
Národního divadla včet-
ně shlédnutí místa základ-
ních kamenů ND 

8.)Pokračujeme přes 
Vltavu po mostě; název a 
další charakteristiky? 
(Most Legií, kamen-

ný,klenutý ze žulových kvá-
drů, 9 kleneb,délka 343 m, 
šířka 16 m, pylony na obou 
koncích mostu sloužily pů-
vodně jako budky výběrčích 
mostného). Zjistěte název 
ostrova, přes který se most 
klene! Proč se tak nazývá a 
jaké památné události zde 
proběhly? (Střelecký, cvičiš-
tě a střelnice měšťan. vo-
jenských sborů, na budově 
2 pamětní desky: v r. 1882 
se zde konal 1. všesokolský 
slet, v r. 1890 zde první 
prvomájové oslavy). 

Z mostu spatříme nalevo 
další ostrov se sochou? 
Co o něm víte? (Dětský 
ostrov s plastikou Vltavy 
– postava ženy 
s modelem plachetnice u 
nohou a 4 reliéfy, jež 
symbolizují vltavské pří-
toky. Které to jsou?) Od 
této sochy se každoroč-
ně hozením věnce do 
Vltavy uctívá památka 
utonulých). 

9.)Vítěznou pokračujeme na 
Újezd pod Petřín. Zde nej-
prve shlédneme památník. 
Jaký? (Obětem komunismu), 
po cestě od lanové dráhy 
stoupáme zahradou Nebo-
zízek k pomníku? (K. H. 
Mácha – sochař . J.V. Mysl-
bek) a podél Hladové zdi – 
provedeme její průzkum; 

k čemu sloužila a jak je 
stará? (Jako pevnostní sys-
tém, z doby Karla IV. z let 
1360 – 62). 

10.)Než dorazíme na vrch 
Petřína (318 m n.m.) 
lze změnit program a projít 
do zahrady Kinských a na-
vštívit opět otevřený leto-
hrádek Kinských – Musaion 
– národopisná expozice 
Národního muzea, bohatý 
soubor národopisných sbí-
rek,  v současnosti zde 
výstava Šperk  a kroj.   

11.)Pokud jsme se vyškrábali 
na Petřín podél Hladové zdi 
a cestičkami, přijdeme ke 
hvězdárně, nazvané po 
muži, jehož pomník stojí 
před ní. (Milan Rastislav 
Štefánik). Možno navštívit i 
hvězdárnu – to ale spíš 
jindy. Spěcháme sadem – jak 
se jmenuje? (Růžový) – 
s plastikou Polibek podél 
kostela ? (Sv. Vavřinec na 
Petříně) k bludišti. Co víte 
o bludišti? (Napodobuje 
gotickou bránu Špičku na 
Vyšehradě, postaveno r. 
1891pro Jubilejní výstavu, 
uvnitř diorama – obraz Boj 
Pražanů se Švédy na Karlo-
vě mostě).  Další možnost – 
Petřínská rozhledna a její 
návštěva; co o ní víme? 
(Výška 60 m, železná věž, 
vybudovaná pro Jubilejní 
výstavu 1891 podle  Eiffe-

lovky v Paříži – 5 x menší). 

12.)Pokud pokračujeme dál, 
jdeme Velkou strahovskou 
zahradou na vyhlídku před 
Strahovským klášterem. 
Tam dáváme při výhledu na 
Prahu hledat a identifikovat 
významné objekty Prahy, 
např. Národní muzeum, 
Wilsonovo nádraží, různé 
kostely, věže. Za nejrychleji 
nalezený dáváme barevné 
lístečky – do bodování šes-
tek či družin na výpravě. 
Zpravidla velká zábava. 

13.)Po výhledové hledačce se 
klášterní dvoranou dáme 
tunýlkem na Pohořelec a 
Loretánskou ulicí na Hrad-
čanské náměstí a pokud se 
nám podaří stihnout 12. 
hodinu na 1. nádvoří Hradu, 
shlédneme výměnu hradní 
stráže – velká paráda.  

14.)Protože toho máme až 
dost, sejdeme po Zámec-
kých schodech pod zahra-
dami Hradu Thunovskou a 
Valdštejnskou ke stanici 
metra Malostranská a met-
rem domů. 

V trochu podobné formě 
jsme s vlčaty absolvovali tako-
vou výpravu, tajemství 
k objevování je dost – viz 
přiložený text. Podobně hez-
ké zážitky jako jsme tenkrát 
v chladném nedělním dopo-
ledni měli my, vám přeje  

Grizzly 

(pokračování z předchozí strany) 

Nová scéna Národního diva-
dla 

Budova na Střeleckém ost-
rově 

Pomník Karla Hynka Má-
chy od J. V. Myslbeka 

Touha - V. Amort 



Podzimní tvoření 
J 

e tady podzim a s ním 
sychravé počasí, kdy se 
moc nechce jít ven. Co 

ale dělat doma? Co si třeba 
vyrobit podzimní dekoraci do 
květináče?! 

Co budeme potřebovat: 

− černý, žlutý, oranžový, červený, 
hnědý a bílý tvrdý papír  

− černý fix 

− tužku 

− nůžky 

− lepidlo     

− izolepu 

− špejli 

− šablonu havrana 

1. Vytiskneme si šablonu havrana a 
obkreslíme ji na příslušné barevné 
papíry. Jednotlivé díly poté vy-
střihneme. 

− černý papír – tělo havrana a 
křídla  

− žlutý papír – zobák a nohy 

− červený papír – jablíčka 

− oranžový – list 

− hnědý papír – šťopky k jablíčkům 

− bílý papír – oči 

2. Na zadní část těla havrana přile-
píme nohy, na levé křídlo jablíčko 
se šťopkou a na pravé křídlo list a 
jablíčko.  

3.  Křídla přilepíme k tělu havrana. 
Na hlavu nalepíme zobák a oči. 

4. Černým fixem dokreslíme oči, 
zobák a žilkování listu. 

5. Na zadní stranu havrana izole-
pou přilepíme špejli k zapíchnutí 
havrana třeba do květináče a má-
me hotovo!   

Malíček, šablona dle knihy 
Veselý podzim 

Parks  Cousins: „Jak věci vypadají kolem nás závisí na tom, jací jsme uvnitř.“ 
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„Co ale dělat 

doma? Co si 

třeba vyrobit 

podzimní 

dekoraci do 

květináče?!“ 

Podzimní dekorace -  havran 

Šablona havrana 

Potřeby k výrobě dekorace - ba-
revné papíry, černý fix, tužka, nůž-

ky, lepidlo, izolepa 

1. krok - vystřihování jed-
notlivých částí havrana 

2. a 3. krok - lepení havrana 

4. krok - dokreslování fixem 5. krok - přilepení špejle Hotová dekorace v květináči 
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Proč vedu ... roverský kmen? 

C 
o a proč dělají 
vůdci oddílů, kme-
nů, střediskoví 

zpravodajové... Někdo se 
realizuje ve vedení oddílu, 
jiný například v propagaci 
či hospodaření střediska. 
Spojuje je vůdčí pozice a 
to, že věnují pro skaut-
skou činnost mnoho času 
a energie. Co jim činnost 
přináší a co je motivuje? 
Jako první odpovídá na 
tyto otazníky Štaflík z 
Irminsûlu. Proč vede ro-
verský kmen? 

Na začátek snad jen jedna 
technická - že se občas tro-
chu bráním slovu vůdce či 
vedoucí. Přeci jen nemám 
zapotřebí se vyvyšovat a tak 
se mi líbí spíše slovo průvod-
ce. 

Název rubriky je obšírná 
otázka. Abych podal výstižnou 
odpověď, kladl jsem si kon-
krétnější otázky. 

Jaký vidím osobní přínos? 

• rozvoj organizačních, sociál-
ních, motivačních, vůdčích, 
manažerských a komunikač-
ních dovedností aneb skau-
ting pro život 

• další přínosy, které jistě cítí i 
nevůdce - zábava na úrovni, 

aktivní relaxace, vytváření a 
upevňování přátelských 
vazeb 

Co je pro vedení kmene 
potřeba? 

Například trpělivost, sledová-
ní dlouhodobých cílů, zapojení 
všech, citlivá komunikace. 

Proč kmen? 

Dospělí či skorodospělí lidé, 
můžu být jeden z nich. U 
skautů jsem byl jen rok a půl, 
tak mám k této věkové kate-
gorii nejblíže. 

Je to služba? 

Mnoho vůdců vede oddíly s 
krédem, že chtějí vrátit 
(nejlépe několikanásobně), co 
jim bylo dáno, když byli men-
ší. Baví mě se snažit pozitivně 
(snad) ovlivňovat životy ji-
ných, pokud o to stojí. 

Jaké mám dlouhodobé 
cíle? 

Má vize je v souladu s naším 
kmenovým posláním (online 
na kmenových stránkách). 

Osobně směřuji k většímu 
rozložení zodpovědnosti a 
nabytí pocitu, že kmen dobře 
funguje při mé nepřítomnosti. 

Co mě motivuje? 

Pocity uznání, pochvaly při 
zpětnovazebných programech 
(nejvíc potěší ty při těch váž-
ných review, kdy člověk není 
omezován, a atmosféra od-
straňuje potencionální mani-
pulace a přetvářky). A nejlepší 
je vidět výsledky - třeba když 
někdo, kdo byl u skautů 
"ztracený případ", zůstal ve 
středisku a v kmeni se aktivně 
zapojuje. 

Štaflík 

Štaflík 

Hugo: „Není nic silnějšího než myšlenka,  jejíž čas právě přišel“  

Irminsûl na střediskovém výjezdu 

„Na začátek snad 

jen jedna technic-

ká - že se občas 

trochu bráním 

slovu vůdce či ve-

doucí. Přeci jen 

nemám zapotřebí 

se vyvyšovat a tak 

se mi líbí spíše 

slovo průvodce.“ 

Kalendář akcí - listopad 2007 
pá so ne 

2.  KPZ III 3.  KPZ III 4.  KPZ III 

9.  Camelot - výprava 10.  Maškarní bál, Camelot - výprava 11.  Camelot - výprava 

16.   17. Osmdesátka - akce 18.   

23. Excalibur - Jaroměř + Lví-

čata - výprava 

24.  Excalibur - Jaroměř + Lvíčata - 

výprava, Trpaslíci - akce, Irminsul - 

aquapark 

25.  Excalibur - Jaroměř + Lvíčata 

- výprava 

30.    

Foto: Štaflík 



S T R Á N K A  9  

R 
ád bych Vám 
tentokráte po-
psal některé 

nové poznatky, kterých 
jsem nabyl. Je to zejména 
rozšířená slovní zásoba, o 

kterou bych se s Vámi rád 
podělil a kulturní vjemy a 
dojmy.  

Peter F.  Drucker: „Nejlepší cesta, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji. “ 

Nové střípky ze Spojených států amerických 

Správné odpovědi: 1-g,2-a,3-i,4-k,5-b,6-n,7-e,8-h,9-j,10-f, 11-c ,12-l,13-d,14-m 

Autor: Tee-pee 

a) zastávka 
školního 
autobusu 

b) slepá ulice c) výjezd d) práce na silnici e) nebezpečí smyku 

f) vjezd g) varování před 
hrbolem 

h) povolená 
rycholst nejvíce 
50 mil/hod 

i) zpomal, 
procházející 
kachničky (xing = 
crossing) 

j) zákonem 
přikázané 
připoutání 

k) konec 
chodníku 

l) průjezd zakázán m) objížďka n) vjezd na hřbitov 

Malá hříčka: přiřaďte písmenka k číslům ;) 

1) 2) 3) 4) 5) 

6) 7) 8) 9) 10) 

11) 12) 13) 14) 
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Rozšiřte si anglickou slovní zásobu 
Rád bych se s Vámi podělil o pár nových slov, která jsem se tu naučil, pochytil či hlouběji zakořenil.  

Albert Eintein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ 

Anglicky Česky Anglicky v kontextu Česky v kontextu 

abbreviation zkratka “Scuba is an abbreviation 
for self-contained un-
derwater breathing appa-
ratus” 

Scuba je zkratka pro plně vybave-
ný podvodní dýchací přístroj. 
(Znáte ze Scuba Diving) 

bring back vrátit As soon as I finish the 
book, I’ll bring it back 

Hned jak dočtu knížku, tak ji 
vrátím. 

assignment pověření  ,  úkol (USA)     
beverage nápoj alcohol beverages prohi-

bited 
Alkoholické nápoje zakázány. 

flavor příchuť     

so far (předpřít. 
čas) 

až dosud how do you like it here 
so far? 

Jak se ti tu dosud líbí? 

loan  zapůjčit (hlavně USA) extended loan rozšířená výpůjčka (v knihovně) 

weird zvláštní (hovor.,  podiv-
ný,  nadpřirozený,  ta-
jemný,  osudový,  magic-
ký) 

That’s really weird. To je fakt divný. (používá se, když 
něčemu nerozumíte) 

appreciative vděčný I appreciate your e-mail  jsem ti vděčný za tvůj email. 

complain stěžovat si I’m not satisfied with 
your service. I’ll make 
complain. 

Nejsem spokojený s vaší službou. 
Učiním stížnost. 

acquaintance známý I have some acquaintan-
ces in Boston. 

Mám nějaké známé v Bostonu. 

comback návrat Comeback at 7.00pm návrat v 7 hodin večer 

awesome strašně dobrý     

sidewalk, pavement chodník     

Siblings Sourozenci I have two siblings. Mám dva sourozence. 

K 
aždý den, ať už jdete 
kamkoliv, hlavně tedy 
při neformálním jed-

nání mezi kamarády, prakticky 
každý na vás při setkání vybalí: 
Hey bro’, how ya doin’? What’s 
up, baby?  Co byste odpověděli? 
Pokud jste ve Spojených stá-
tech prvních pár dní, tak se asi 
jen usmějete a maximálně tak 
řeknete:  He ee, Hi…  

Protože jsem se zapsal do ESL 
(English as a Second Lenguage), tak 
už vím, že se Američané trochu od 
nás, Evropanů liší. Jak nám řekla 
naše lektorka, zatímco Evropané 
mluví hlavně o “něčem” (probírají 

politiku, témata…), tak Američané 
mluví hlavně o “ničem” – tedy plá-
cají a plácají, baví se o sexu, o fotba-
le, o televizi, o zábavě. Ale že by šli 
myšlenkami někam hlouběji, to 
bohužel moc často ne… Proto tedy 
při pozdravu ty fráze: “Čau brácho, 
jak se máš? Co je, děcko?” Myslíte, že 
je některá z odpovědí  na jejich 
otázku skutečně zajímá? Jako slušně 
vychovaný Starokontinenťan si tedy 
řeknete: “Tak proč se mě na to 
tedy sakryš ptá, když ho to nezají-
má? – A to je právě to. Zkrátka to 
musíme brát, tak jak to je. Tedy 
součást jejich kultury, tedy součást 
pozdravu. A co tedy odpovědět? 
“Hi, nothing, I’m good. How are you?”  

A je to. Zdravící obřad je za námi.  

Chcete vidět fotky z mých výletů? 
Dozvědět se něco více o našem 
frisbee teamu a jak jezdíme na tur-
naje? Chcete vidět zajímavý fotoro-
mán, jak v Americe zasadit strom? 
Chcete se podívat na americkou 
horskou dráhu?  Webová stránka 
http://tee-pee.wz.cz  je Vám 
k dispozici! 

Tak zase příště. Jinak pečlivě sleduji 
vše dění ve středisku, tak se těším 
na zápisky ze střediskového výjez-
du, maškarního bálu a vůbec  všech 
výprav a akcí. Mějte se hezky.  

Tee-Pee 

Co jsem tak pochytil z americké kultury:  
Americký zdravící obřad 

Autor: Tee-pee 

„Scuba je 

zkratka pro plně 

vybavený 

podvodní 

dýchací 

přístroj.” 

„Jak nám řekla 

naše lektorka, 

zatímco Evropané 

mluví hlavně o 

“něčem” (probíraj

í politiku, 

témata…), tak 

Američané mluví 

hlavně o “ničem” 

– tedy plácají a 

plácají.“ 
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Fotobásničky 

Tomáš Baťa: „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš “ 

Kdybych šla po letní louce, 
cítila bych nebe, 

kdyby vítr vál lehce, 
chtěla bych vidět sebe. 

I když na ně nevěřím, 
přilétli mi ke dveřím. 
Nemají hvězdu na čele, 
pro koho jsou andělé? 

Sama stojím na okraji srázu, 
mám sny, co sahají až k Mléčné 

dráze, 
sny, co namaluji do obrazu, 
sny, za které se platí draze. 

Mizíš v šeru zvláštních řečí 
mizíš pryč, když duše brečí 
sny jsou tenká pavučina 
trochu stejná trochu jiná 

Psali jsme před lety:  
Závod tří vrchů 2006 

J 
e mnoho článků, 
co jsme ve středis-

ku napsali – ať už 

do Luku či na nějaký web. 

Mnohé z nich sklidily vel-
ký úspěch, proto bychom 

vám rádi znovu připomí-

nali ty nejzajímavější. Ten 

následující je z roverské-
ho pěšího závodu dvojic z 

listopadu 2006. 

Za hlídku č. 22 (Zajíc - Štaflík) 

uvádím přepis autentického 

z v u k o v é h o  z á z n a m u 

z jedinečného roverského 

pěšího závodu dvojic. 

Štaflík: 4. 11. 2006 čas 6:45: 

Teplice, Junácký domov 

Antonína Benjamina Svojsíka. 

Zajíc: čas 7:11, Teplice: 

V zámeckém parku potkává-

me veverku. Ale veverka se 

zdá být vzteklá. Proto naše 

setkání netrvá věčně. 

Štaflík: čas 8:17: Naši vysně-

nou cestu nahrazuje pichlavé 

křoví. 

Zajíc: čas 8:53: Nacházíme 

dům, o kterém se panu Rá-

kosníčkovi ani nezdálo. Avšak 

pan Rákosníček ani nikdo 

jemu podobný v tomto domě 

nebydlí. 

Štaflík: čas 8:57: Poprvé jde-
me do kopce. 

Zajíc: čas 8:59: Vidíme levitu-

jící flašky. Ježišimarja, 

ony jdou k nám! 

Štaflík: čas 9:19: 
Nic. 

Zajíc: čas 9:55: Dali jsme si 

malou zastávku a jsme plní 

energie a vydáváme se dál na 

cestu. Ale začalo sněžit. 

Štaflík: čas 11:37: Vylezli jsme 

po žebříku, slanili a pokusili se 

zkrotit „divokého koně“. 

Další cíl našeho putování: 

Milešovka. 

Zajíc: čas 12:50: 

Pokořili jsme Mi-

lešovku a nahoře 

jsme si poskládali 

mapičku z krajů. 

Hahaha, ohromná 

zábava. Zatím 

jsme ušli 25,5 km. 

Tím pádem po 

zjištění, že půjde-

me ještě třináct, 

se nám zatajil dech. Ale těch 

třináct, to je teprve třetí 

checkpoint, takže se máme 

ještě na co těšit. 

Štaflík: čas 14:05: Velemín. 

Stavujeme se v cukrárně. 

Štaflík si dává marokánku a 

kokosku. Zajíc si dává větrník 

a obléká si druhé ponožky a 

z kapsy se mu vysypou bon-

bóny na lavičku. 

Zajíc: čas 16:05-16:35: To 

byla naše pauza, 

před kterou jsme 

malovali káčátko 

pusinkou. Pak jsme 

měli půlhodinou 

pauzu. Dali jsme si 

dobré a teplé hra-

nolčičky a mohli 

jsme pokračovat 

v té dlouhé cestě, která nyní 

již činí 38,5 km. Taky byl dob-

rý čajíček. 

Štaflík: čas 18:02: Velké Žer-

noseky. Právě jsme na prami-

cích přepluli Labe. Čeká nás 

minimálně ještě jeden veliký 

kopec. Současná kilometráž: 

45,5 km. 

Zajíc: čas 19:22: Nyní jsme 

pod kopcem Plešivec. Kilome-

tráž: 50 km. Narazili jsme na 

jinou skupinku a jdeme s ní. 

Štaflík: čas 20:04: Dobíjíme 

energii energydrinkem a plní-

me poslední úkol. Kilometráž: 

54 km. 

Zajíc: 4.11., čas 21:06: Men-

taurov. Docházíme tento 

výlet. 

Kilometráž: 56 km. 

Z Irminsûlu se dále účastnili: 

Koleno + Kulda, Pepek + 

Čahoun, Boxer + Želva. 

Štaflík 

foto: 

http://foto.veterina-live.cz/Z3V06/ 

Autor: Veverka 

Pauza na vrchu Lovoš (společně 
s Kolenem a Kuldou) 
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Fotohoror: Smrt v kukuřici II 

Milton Berle: „Pokud příležitost neklepe, postav dveře.“ 

Proboha, on jí 

snad zabije! 

...zatímco ostatní z úkrytu sledovali, co se 
děje. 

ÁÁÁ!!

Šílenec však znenadání bodl oběť nožem 
do břicha. 

Zatímco vrah spokojeně sledoval svoje dílo 
a čistil nůž… 

A zbylé děti se rozhodly jednat. 

Co bude-
me dělat??? 

Musíme ho 
zneškodnit! 

Je nás dost! 

Muž držel dívku svázanou a vyhrožoval jí 
smrtí… 

Nechte mě být, 
prosííím!!! 

Už mi 
neutečeš! 

Na něj!!! 

Praštěte ho! 

…ostatní pobrali klacky a vrhli se na útoč-
níka. 

TUMÁŠ!!! 

Ten nestačil utéct a dostal ránu po hlavě. 

Svažte ho. Je Markéta v pořádku? 

Zavolám rychle pomoc! 

Děti pak hned zavolaly policii a záchranku. 

Vrah byl nakonec 

zatčen a jeho 

oběť po rychlém 

zásahu záchraná-

řů přežila. Na 

toto dobrodruž-

ství v kukuřici 

však nikdo z dětí 

do smrti nezapo-

mene… 

Lvíčata 
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Jim  Goodwin: „Nemožné je často to, co není vyzkoušeno.“ 



Comics by Šikulka - 4th part 
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Author: Šikulka. 

Henry Ford: „Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.“ 



Po 17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata 5-10 let 
Po, Ut, St 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let 
St 17:30-19:30 925. Excalibur >18 let 
Čt 16:00-18:00 929. Irminsûl 15-18 let 

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní 
program (kroužek) pro děti a mládež všech vě-
kových kategorií, který zajišťují následující oddíly :  
• Tři dětské oddíly  (Lvíčata, Trpaslíci a Osmič-

ka), které se věnují nejmladším chlapcům a dívkám 
ve věku 5 až 10 let. 

• Dva koedukované oddíly skautů a skautek 
(děti ve věku 11-15 let) Camelot a Osmdesátka, 
kam přestupují děti automaticky z oddílů mladších, 
po dosažení odpovídajícího věku. 

• Dva mládežnické oddíly Irminsul (16-18 let) a 
Excalibur (18 a starší) s již mnohem náročnějším 
programem, který si sami vytvářejí. 

• Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy 
s příležitostným programem 

Na Zahradním Městě je klubovna v blízkosti 
ulice Práčská. Jedná se o nízkou dřevěnou budo-
vu umístně-
nou v sou-
sedství školy 
a školky. 
Dorazíte k ní 
po cca 60 
m e t r e c h 
chůze do 
m í r n é h o 
kopce od 

Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou-
čimské ulici ve sklepních prostorách panelového 
domu č. 1/1052. Prosíme zaklepat na okénko.  

Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci 5-10 let 
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let 

Kromě výletů a táboru několikrát do roka pořádáme 
akce pro rodiče našich členů – např. Grilovací par-
ty, Rodičovská výprava či samotnými rodiči pořádaná a 
velmi populární jízda po některé z českých řek.  

Jsme jedno z mnoha středisek  největší dětské    
organizace Junák — svaz skautů a skautek ČR a 
působíme již přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. 
Naše středisko sdružuje přes 130 členů rozděle-
ných v 8 oddílech od nejmladších po nejstarší. Nej-
více dětí máme ze Zahradního Města, sídliště Ko-

šík, Horních Měcholup, Na Groši a Petrovic. Stará 
se o ně více než dvacet dospělých vedoucích. Před-
pokladem pro práci vedoucího v skautském hnutí 
je splnění náročných kvalifikačních zkoušek, včetně 
zdravotních. Každý náš vedoucí oddílu tyto zkouš-
ky úspěšně absolvoval. 

Junák - 92. středisko Šípů Praha 10 

Ut 15:30-16:30 Osmička 5 -10 let 

Nově založený dětský oddíl Osmička se schází přímo v areálu ZŠ Kři-
mická v ulici Křimická č. 314. V případě zájmu prosím požádejte vrátnici o do-
provod do třídy. 

Více informací na http://www.skauting.cz/sipy či u vedoucího 
celého střediska: Ing. Pavel Konečný, přezdívkou Flek  
Email: konecny.pavel@gmail.com, Mob.: +420 604 182 351 



Tým Luk: 

Albertka 

Flek 

Grizzly 

Kačenka 

Malíček 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Sylva 

Šikulka 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Veverka 

Želvák 
Kompletace + grafická úprava: Pošťák + Tom 

Konzultace: Štaflík 

Jazyková korektura: Grizzly 

Tisk: Flek, Tee-pee + každý sám 

http://www.skauting.cz/sipy/ 

casopis.luk@gmail.com 

A vždyť je to tak jednoduché…  

Stačí se zdarma přihlásit na adrese  

http://www.skauting.cz/sipy/ 

nebo ještě jednodušeji poslat stručný mail na ad-

resu redakce casopis.luk@gmail.com. 

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě 

stále vám nechodí Luk na e-mail? 

www.skauting.cz/sipy/ 

„Jsem toho názoru, že můj život patří celé společnosti a to jak žiji, se stává mým privilegiem – mým privilegiem dělat pro 
společnost vše, co je v mých silách.“  


