
 
 

 
 

 

 

ZAČÁTKY A KONCE – PROJEKT LUKÁŠEK 

 
A mezi vdechnutím a vydechnutím 
nesmírný 
krásný 
život. 
 
František Hrubín Lysyčansk (úryvek z básně) 

 
„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“ 
 
Platón 

 
„Doufám, že budu studentem až do konce života.“ 
 
Anton Pavlovič Čechov 

 
… Vzpomněla si na matku, která tvrdila, že život je proces 
neustálé obrody. 
„Musíš si uvědomit, že zkáza je vlastně začátek něčeho 
nového, Harry,“ řekla by … 
 
 
… Došla k Harry a poplácala ji po zádech, a to si paní 
Hogendobberová na doteky moc nepotrpěla. 
„Bůh nikdy nezavře jedny dveře, aniž by otevřel jiné. Měj to 
na paměti a snaž se.“ …  
 
Rita Mae Brown Vraždy na pokračování 

 

 
 



 
 

 
 

 
ZAČÁTKY A KONCE (15. ročník projektu Lukášek) 

 
 
„ABYCH MOHL OTEVŘÍT A POZNAT NĚCO NOVÉHO, MUSÍM NEJDŘÍVE 
ZAVŘÍT TO, CO JE ZA MNOU“ 

- Otvírání, zvědavost, chuť nacházet 
- Ohlédnutí se, vzpomínka 
- Cesta, linka, putování, labyrint 
- Otevřené okno – do sebe sama, do budoucnosti … 
- Mé představy, touhy, přání 
- Co se mi povedlo, co mám rád 
- Narození, smrt a „to“ mezi tím 
- Příběhy – domy, lidé, instituce … 
- Začátek i konec v příbězích, v literatuře, v životě …  
- Navlečená šňůra života 
- … 

Materiál zpracovaly: Vlaďka Křenková a Blanka Tauberová 

 
„Věřím v růžovou. 
Věřím, že smích je nejlepší spalovač kalorií. 
Věřím v líbání, v hodně líbání. 
Věřím, že šťastné dívky jsou ty nejkrásnější dívky. 
Věřím, že zítřek je novým začátkem, 
a věřím v zázraky.“ 

 
Audrey Hepburn 

 
„Ty tvaruješ svůj strom života. Práce by tě měla 
uspokojovat. Ptej se sama sebe, co tě baví, v čem jsi 
dobrá, na co jsi hrdá, když se ti podaří něco mimořádného. 
V pocitech nech vyklíčit začátek stezky a uč se na ní tančit. 
Nespěchej. Není kam spěchat. Vyzkoušej vše, co tě zajímá. 
Až se ti srdce rozběhne radostí, sama poznáš, kde toužíš 
zakotvit... - R´íhan.“ 

  
Ilka Pacovská Dračí cejch 
 
 


