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            Varování: 
  Pokud nám něco  
 nenapíšete zůstane  
     tento rámeček  
         prázdný!!! 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zprávy z první ruky 
aneb Slovo úvodem 

 
Vážení čtenáři, 
přinášíme vám 19. číslo 
Slunečníku (první v novém 
roce 2006). Také neustále 
čekáme na vaše dopisy. 
Pokud neznáte naši adresu tak 
ji ještě jednou opakujeme: 
klubovna Slunečnic, kapsář 
REDAKCE. 
V lednu nám přišel zajímavý 
dopis od Sdružení plešatých 
občanů Čech, Moravy a 
Slezska. Cituji: „ … chceme 
vědět jak test na str. 8 ze 
Slunečníku č. 18 mají 
provádět holohlavý (plešatí 
spoluobčané). Tímto dotazem 
bychom chtěli upozornit na 
hrozící diskriminaci našich 
plešatých spoluobčanů …“ Na 
základě této žádosti byl 
v tomto čísle uveřejněn test na 
str. 8. 

REDAKCE 

 
 



O tom, že víte co je na obrázku nepochybujeme. Ale dokázali by 
jste vyluštit tuto tajenku? Spávný název obrázku je skrytý v ní. Více na 
straně 4. 
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6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

1. Lost property = …. a … (druhé slova doplň) 
2. Přezdívka pro znak vodních skautů (anglický pokrm z chleba). 
3. Expedice … (výprava). 
4. Druhé slovo názvu první skautské organizace na našem území. 
5. Zakladatel českého skautingu. 
6. 13. prosince má svátek … 
7. S=south, W=west, E= east, N=… 
8. Pomocné slovo pro . - 
9. Bojové umění. 
10. Junák a Člověk v tísni pořádají sbírku: Postavme školu v … 



Naši první skauti používali jako svůj 
symbol štítek s hlavou chodského psa (obr. 1) 
(nakreslil ho Mikoláš Aleš ještě dříve, než byl 
založen spolek Junák – český skaut). Na tomto 
štítku bylo umístěno i heslo BUĎ PŘIPRAVEN. 

Po vzniku samostatného 
Československa přijali českoslovenští skauti 
„všeskautskou” lilii a štítek s hlavou psa umístili 
na střed. Na našem znaku  nejsou  hvězdičky 
ani kompasová střelka. 
Tři listy lilie mají svoji symboliku, která se dá 
vyložit několika způsoby: 
– prostřední list je kompasovou střelkou 
ukazující správný směr, 
– tři listy lilie jsou tři body skautského slibu, 
– tři listy znázorňují tři věkové kategorie: vlče – 
skaut – rover. 

Za oněch více jak 80 let se česká 
skautská lilie měnila jen tvarově(obr. 2) (jen roku 
1947 byla snaha zavést nový znak – lilii s malým 
státním znakem (lvem) uprostřed(obr. 3).  

Skautky si od roku 1935 začaly lilii 
podkládat filcovým trojlístkem – a tak je tomu 
dodnes. 

Znak Junáka tvoří lilie se štítkem s psí 
hlavou, která je od roku 1992 doplněna 
trojlístkem. Slibový odznak a znak Junáka není 
jedno a totéž. Liší se použitím.  

Znak Junáka doplňuje od roku 2000 
moderní logo (obr. 4)(doplněné sloganem„… 
skauting pro život“). 

 
 

 

Obr. 1 

 
Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 



 
 
Jak působí krajina na člověka V. 
Hory 
Hory jsou plné velebnosti. Spojují zemi s oblohou. Jestliže moře 
představuje vystupňovanou horizontálu a poušť vertikálu, pak hory 
spojují obě roviny v 
jeden jediný ucelený 
prostor. Vrcholky nás 
táhnou po vertikále 
vzhůru, pohled přes 
údolí nás vede po 
horizontále. Je v tom 
vyvážená harmonie, v 
níž se většina lidí cítí 
prostě dobře. 
Vnímáme klid a mír. 
Máme dojem, že jsme 
spojeni s celou přírodou, živou i neživou. Vidíme sami sebe z jiného 
úhlu. Díváme se z nadhledu. Hemžení všedního dne zůstává hluboko 
pod námi a ztrácí svou důležitost. Obracíme-li v horách naši mysl k 
bohu, pak je to bůh silný, ale přesto přívětivý. Plný porozumění pro 
život tam dole, odkud přicházíme. Buddhismus nemohl vzniknout 
jinde než právě v horách . Osobně prožívám hory jako nádherný 
přírodní chrám, který mne povznáší a očišťuje. Pobyt v nich je 
slavností mého ducha. Zároveň si v nich upřesňuji měřítko důležitosti 
a nedůležitosti věcí mého každodenního života. Snažím se vidět svět 
a sebe pohledem z hor. 

 
Vybráno z Roverského kmene. 

 
 



 
 

 

 

Skautský dějepis (Z historie světlušek) 
První světlušky se jmenovaly  .-./..°-/- -ˇ. ./- 
- -/…-/.´-//.- -./- - -/..-/.- -./.-/-/.-//. Pak se 
zavedlo jméno -…/.-./- - -/.--/-./.././…// 
v češtině ..ˇ./- - -/-/-.-./..//, tak se u nás 
světluškám říkalo až do doby před 2. sv. 
válkou, kdy dostaly jméno …/…-/.ˇ/-/.-.. /..-
/.ˇ../-.-/-.--// podle knížky -…/.-./---/..-/-.ˇ-. /-
.-. /..// od pana -.-/.-/.-. /.-/..-./../.´-/-/.-//. 
Symbolicky mají světlušky …/…-/.´./-/../-// 

svým …/…-/.ˇ/-/-.´--/.-../-.-/./--// dobra a 
radosti všem lidem dobré vůle. Dnes se 
světluškám říká v různých zemích 
různě. 

  . 
Z hodiny Přírodopisu 

Milé světlušky, zima sice sotva začala, ale my 
jsme si pro vás připravily procházku po rozkvetlé louce (a 

nejen louce). Poznáte následující rostliny. Trochu jsme vám to 
ulehčily: počet čárek u každé květiny odpovídá počtu písmen v jejím 
názvu (ch se píše na jeden řádek). Až najdeš pro všechny rostlinky 
jméno, vybarvěte si je správnými barvami. 
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1. Snažíš se svítit jako žárovka? 5. Trápí tě vši? 
a) ano, denně si svou pleš leštím a) co to je? 
b) příležitostně b) právě jsem se jich zbavil/a 
c) ne, nejsem přece Edison c) příležitostně 
 
2. Používáš přípravky podporující 6. Co si každý den češeš? 
růst vlasů? a) pleš 
a) ne, na svou pleš nedám dopustit b) furt to samý 
b) samozřejmě, kdo by chtěl být c) dávám si paruku 
plešatý 
c) příležitostně 7. Má tvůj partner taky pleš? 
 a) dva plešatí v rodině? 
3. Nosíš čepici? NIKDY!!! 
a) příležitostně b) příležitostně 
b) ne, zakrývat svou pleš?  c) no samozřejmě 
NIKDY!!! 
c) ano   
 
4. Jak často svou pleš myješ?  
a) že by o Vánocích? 
b) příležitostně 
c) ano, neustále 
 
Výsledky: 

  
 

Tento test vznikl na základě žádosti SPOČMS 
 

7-13 
Víš co snaž se a nech 
si narůst dlouhé 
vlasy!!! 

19-21 
Své pleši si ceníš a 
perfektně se o ni 
staráš. Na svou pleš 
prostě nedáš dopustit. 

14-18 
Je ti celkem jedno co 
máš na hlavě a ani o 
svou pleš se moc dobře 
nestaráš. 

test 

Body: 
1.   a) 3 body, b) 2 body, c) 1 bod 
2.   a) 3 body, b) 1 bod, c) 2 body 
3.   a) 2 body, b) 3 body, c)1 bod 
4.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body 
5.   a) 3 body, b) 2 body, c) 1 bod 
6.   a) 3 body, b) 1 bod, c) 1 bod  
7.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body  



 
 

SKAUTING NA SLOVENSKU  

NÁRODNÍ ORGANIZACE 

Slovenský skauting  www.scouting.sk 
Počet skautů/skautek: cca 6.500 
Věkové kategorie: Vĺčatá = obě pohlaví (6-11 let), Skauti a skautky (11-17 let), Roveri a 
roverky (17-25 let) 
Zajímavé skautské základny: Velkým nadpisem "Objevte tajemství a ducha největšího 
jezera na Slovensku a jeho okolí" je uvozena upoutávka na Skautské centrum "Aqua". 
Pojme sto stanů a 20 ubytovaných uvnitř. Nachází se v báječných oravských horách u 
vesnice Trefená. (www.aqua.sk) Základna u Dolního Kubína nese jméno Mokrad. I když 
není tak velká jako Aqua, 30 stanařů a 50 spících v budově se do ní pohodlně "zmästí". 
(www.manor.sk) V Bratislavě naleznete Skautský dům "U Hrocha" 
(www.scouting.sk/kacin). Skauti na Slovensku mají zajímavou základnu i v historickém 
centru Banské Štiavnice.  
Zajímavosti: Se Slovenským skautingem má Junák od posledního sněmu v říjnu 2001 
uzavřenou dohodu o spolupráci, která prakticky stvrzuje dosavadní vzájemné kontakty. 
Počet skautů/skautek: "Skaut" (barevný časopis, výrazně podobný našemu Skautu-
Junáku, formátem, obsahem i cílovou skupinou), "Médium - Skautské zvästi" 
(oboustranný časopis malého formátu určený zejména vedoucím, měsíčně) 

 
 

 
 
Zjišťovaní znečištění ovzduší v zimě 
Dneska ti ukážeme jednoduchý pokus se sněhem, 

při kterém můžeš zjistit znečištění ovzduší ve svém okolí.  
Budeš potřebovat: nádobu, kávový filtr, sníh 
Nádobu naplň sněhem. Nech sníh roztát a pak ho přefiltruj přes 
kávový filtr. Míra zašpinění filtru ti ukáže míru znečištění 
vzduchu. Odeber vzorky z různých míst (okolo silnice, továrny 
…). Jsou vidět rozdíly? Je možno z nich určit převládající směr 
větru? K jakým jsi došla závěrům? 
 

 

… z přírody 

z klubovny až na konec světa 



  
Vyluštíte-li na vánoční úkoly z Lam si hlavu a pošlete je do 

kapsáře REDAKCE do 10. února 2006 čekají vás pěkné ceny!!! 
 

 
  

 

      In=… 
      Španělský člen 
      12 měsíců 
      … ? Proto … 
      Malý vodní tok 
     A Tajenka 

Úkol č. 1: Které znaky nepatří k organizaci Junák? 

        Lam si hlavu 

Úkol č. 2: 

Úkol č. 3: Kdo je na obrázku, kdy slavíme jejich narozeniny a jak se tento 
svátek nazývá? (Odpověď v přesmyčce.) 
 PBWEPLOL-BOPOWLLOEVÁ-222-HINTGKNI YDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mk 1, 15 Obraťte se a věřte 
evangeliu. – První slova, která Ježíš 
vyslovil v Markově evangeliu, jsou 
právě tato. To nám ještě zdůrazňuje 
jejich důležitost. Obrácení potřebuje 
nejen nevěřící, ale každý křesťan. 
Pomodli se dnes za svou farnost, aby 
podle toho žila. Proto se navzájem 
povzbuzujte a budte jeden druhému 
oporou, jak to již činíte. (1 Sol 5, 11) 

Jdeme po cestě. Někdy svižně, 
rozhodně, někdy tápeme, jindy 
bychom radši někam jinam nebo 
jiným tempem, ale jako by „nás něco 
táhlo“. Někdy jako bychom byli 
vydáni na milost a nemilost (nemoci, 
běhu času …). Prosíme o poznání, co 
je z tvé ruky, Pane, co máme přijmout 
a proti čemu se bouřit a bojovat. 
Dávej nám v novém roce světlo na 
cestě. 
A půjdu-li tmou uchop mou ruku. 

„Nebojte se! Otevřete 
brány svého srdce 
Kristu!“ 

Jan Pavel II. 

Mk 1, 15 Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží 
království. – Církev je 
místem velkých příslibů, 
které se mají naplnit i 
v našem životě. Pomodli 
se dnes za celou církev, 
aby pečlivě opatrovala 
poklady, kterého bůh 
svěřil.  Bůh chce, aby 
nebeským vládám a 
mocnostem bylo nyní skrze 
církev dáno poznat jeho 
mnohotvarou moudrost. 
(Ef 3, 10) 



 
Recipe by Katrin from Germany 

 
Obatzda 
Typical Bavarian Cheese spread 
 
You need: 
- 200 gramm Camembert (Cheese) 
- 2-3 spoons Butter 
- 1 small onion 
- 3 spoons beer 
- salt 
- paprika powder (spice) 
- dash salt 
- caraway 
 
With a fork, crush and blend cheese with butter. Add chopped 
onions and salt, pepper, paprika, caraway.  
Gradually blend in just enough beer to create a spreadable 
mixture.  
Refrigerate until ready to serve. 
We eat it with bread. 

Slunečník – časopis 1. oddílu skautek Slunečnice, středisko Holešov 
19. číslo vyšlo 20. 1. 2006 
uzávěrka 20. čísla bude 10. 2. 2006 
adresa: klubovna 1. oddílu skautek Slunečnice, kapsář Redakce 
Chyby vyhrazeny. 


