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Zprávy z první ruky 
aneb Slovo úvodem 

 
Vážení čtenáři, 
v ruce právě držíte druhé 
letošní číslo Slunečníku. 
Přibylo několik nových rubrik 
(Rádce nejen pro rádce, … 
z přírody, Z klubovny až na 
kraj světa, Projekt), ale vrátili 
jsme se i k starým, 
osvědčeným (Lam si hlavu). 
Doufáme, že se vám 
Slunečník líbí, protože ho 
tvoříme pro vás. A pokud se 
vám nelíbí i vy ho můžete  
změnit. Každopádně nám 
napište na naši adresu: 
klubovna Slunečnic, kapsář 
REDAKCE. Na vaše dopisy 
se těší 

 REDAKCE 
 

 
 



 



  
Pokud chcete vyhrát pěkné ceny, zkuste následující úkoly nejen vyřešit, 

ale také jejich řešení spolu se svým jménem a družinkou napsat na papír a hodit je 
do kapsáře REDAKCE. Na vaše odpovědi z tohoto čísla se těšíme do 11. listopadu. 

Ještě pár technických poznámek: úkoly bez označení jsou pro všechny, 

úkoly označené  pro světlušky a úkoly označené pro skautky. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

a)  b) c)  d)  

Úkol č.1: Kam patří 
vyřezané tvary? Úkol č. 2: Dva z těchto obrazců 

do sebe zapadají tak, že vytvoří 
čtverec. Které to jsou? 

Úkol č. 3: Doplň čísla, která 
logicky patří do volných 
výsečí. 

Úkol č. 4: Ze 
kterých stromů 
jsou tyto listy? 

        Lam si hlavu 



 
Jak působí krajina na člověka II. 
Lesy 

Lesy působí tísnivým dojmem. Jsou plné tajemství. Zvlášť 
lesy hluboké a temné. A pralesy. Obzvlášť v noci. Ne nadarmo se lovil 
bobřík odvahy zpravidla v nočním lese, kdy se za každým stromem 

může skrývat něco strašidelného. Náš zrak jako 
řídící smysl selhává. Jsme znepokojeni. 
Pokoušíme se orientovat se sluchem a nejistě 
hmatáme kolem sebe. I pro naše pradávné 
předky lovce představoval les určitou hrozbu. 
Byl sídlem nejrůznějších duchů. Dobrých i zlých. 
Bylo nutné zajistit si jejich přízeň. Pohanské 
uctívání mnoha bůžků bylo a je typickým 
náboženstvím lesních národů na celém světě. 
Náš dnešní kultivovaný les v Evropě je jenom 
slabým odvarem opravdových lesů. A přesto v 
něm cítíme onu tísnivou nejistotu. Na druhé 
straně v něm můžeme prožít ta nejsilnější 
setkání s přírodou. Kde jinde se můžeme potkat 
s losem nebo medvědem?Les je i pro nás 
jedním z posledních přírodních útočišť v 
přecivilisovaném světě. Můj osobní prožitek 
lesa? Je mi v lese moc dobře. Probouzí ve mně 
mé animální pudy. Jeho rozmanitost zaostřuje 
moje smysly, ale rozptyluje moje myšlenky. Rád 
bych věděl, co vězí za každým stromem, chtěl 

bych si prohlédnout každou bylinu a pozorovat všechna zvířata. Cítím 
se být na chvíli jeho součástí, ale jsem v něm pouhým hostem, 
nejsem v něm doma. 

(pokračování příště) 
Vybráno z Roverského kmene. 

 



 
 

Ve stavu beztíže  
Láhev od limonády (0,3 litru) naplníte pitnou vodou ve spodní 

válcovité části (asi 0,2 litru). Astronaut udělá stoj na rukou nebo ho 
někdo v této poloze přidrží za nohy. Další mu přistrčí k ústům láhev s 
vodou a měří se čas, jak rychle vodu vypije. Kdo to ještě nezkusil, má 
většinou předem strach, že pití hlavou dolů není možné. Je, a 
dokonce velmi rychle. Po počáteční nedůvěře a rozpacích chtěl pít 
každý a za chvilku to zkoušel celý oddíl. 
 

Je podzim a příroda září barvami pokud si chcete ty 
krásné barvy zachovat i na další roční období vyrobte si: 
 

Obrázek z listí 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Úsměv je tajemný klíč, který otevírá mnohé srdce. (R. Baden-Powel) 
Práce s citátem na schůzce: Každý ať řekne případ, který potvrzuje toto 
heslo. Nechej mluvit opravdu všechny, i kdyby se zdržela schůzka. 
 Padající kapky hloubí kámen. (Lucretius) 

Práce s citátem na schůzce: Třikrát přečti bez jakéhokoliv komentáře. 
 Pravda nehladí. (Polské přísloví) 

Práce s citátem na schůzce: Na začátku schůzky přečti citát dvakrát 
bez komentáře, na konci schůzky se o něm pobavte. 

 Překonat špatné zvyky je možné dnes, zítra už ne. 
(Konfucius) 
Práce s citátem na schůzce: Třikrát přečti bez jakéhokoliv komentáře. 

rádce  nejen 

pro  r ádce  

Najdi si co 
nejmenší barevné 
listy a ty vylisuj. 

Lístek dej mezi 
dvě sklíčka (7 x 7 
cm) z 2 mm skla a 
slep je izolepou. 

Nakonec okraje přelep 
okraje ozdobnou lepící 

páskou. 



 
  Proč se listí na podzim barví a potom opadne? 

Listy jsou zelené, protože obsahují zelené barvivo-
chlorofyl. Chlorofylu je sice v listech nejvíce, ale není to 
jediné barvivo, které listy obsahují. O tom, že 
v listech je třeba i barvivo červené, oranžové nebo 
žluté se můžeme přesvědčit na podzim, kdy se listy 

těmito barvami zbarví.  
Díky slunečnímu světlu se v 

listech tvoří živiny. Na podzim, kdy je slunečního svitu málo a 
teplota klesá, tvoří se ve stoncích listů tenoučká vrstvička 
korku, která zabraňuje přívodu vody, a listy proto 
odumírají a opadávají.  

 
 

 
The Guide Association 
www.guides.org.uk 
Počet skautů/skautek: 620 000 převážně dívek a žen 
Věkové kategorie: Rainbows 5-7 let, Brownies 7-10 let, Guides 10-

14 let, Senior section - Rangers and Young leaders 14-25 let, Adult Leaders 18-
65 let 
Systém odborek a odznaků: Systém zájmových odznaků, učení se zábavou. 
Velice populární jsou programy pro mladé vůdkyně. Skautky plní tzv. BP 
Challenge Award a rangers a mladé vůdkyně zase Queen's Guide Award. Systém 
odborek by vydal na samostatnou knížku. 
Lesní školy, vzdělávací systém: Všechny vůdkyně pracují na získání 
"vůdcovské kvalifikace". Pracují ve svých oddílech, mají jakéhosi osobního 
trenéra, či instruktora, který jim pomáhá předvést ostatním jejich schopnosti. 
Zajímavé skautské základny: Častým místem mezinárodních akcí se stává 
Foxlease v Hampshire, které je schopné ubytovat kolem 90ti lidí, stejně jako 
Waddow Hall v Lancashire s kapacitou 120 postelí. Obě základny se nachází v 
krásném přírodním prostředí mimo velká města.  
Zajímavosti: The Guide Association přešla nedávno na úplně nové kroje. 
Moderní střihy a barevné nášivky se pomalu stávají samozřejmostí. - V držení the 
Guide Association je jedno ze čtyř světových center Pax Lodge, kde se lze 
uplatnit jako mezinárodní personál.  
Časopisy: Guiding Magazine (vychází měsíčně, celobarevný, velké množství 
reklam, pro všechny věkové kategorie, mnoho vložených letáků)  
 

… z přírody 

z klubovny až na konec světa 



 
 
 

  
  
 

Skautský dějepis  
Zakladatel skautingu je Robert Baden–

Powell, který v roce 1907 uspořádal první 
skautský tábor a vydal první skautskou příručku 
Scouting for boys. V roce 1908 byla v Anglii 
založena první skautská organizace na světě.  

Robert Baden-Powell se narodil 22. 
února 1857 v Londýně a zemřel 1941 v Keni. 
Povoláním byl voják. Za manželku si vzal Olave   

St. Clair Soames. 
 

 

Fotoalbum 

 
Mikulášská 2004 
 



Z hodiny Přírodopisu  
 

 

 
 
 Chytrý příběh k vymalování 

Milé světlušky, je 
podzim a příroda 

hraje celou 
škálou barev, ale 

víte, který list 
nebo plod patří 

ke kterému 
stromu, teď si to 
můžete vyzkoušet 
a pak vyrazte ven 

a třeba 
uspořádejte  

soutěž o nejhezčí 
list. 



 
 

Pro masáž je ideální teplá, klidná místnost s tlumeným 
osvětlením bez průvanu, kde vás nikdo nebude rušit a vy si pustíte 
jemnou meditační hudbu, která vám pomůže vytvořit atmosféru 
pro hluboký relaxační zážitek. 

Je důležité, aby masírovaný 
měl dostatek místa k pohodlnému 
ležení po celé délce na pevném 
povrchu. Ideální výška by měla být 
v úrovni vaší dlaně, když máte ruku 
svěšenou podél těla. Lehátko 
přikryjte ručníkem, také potřebujete 
místo pro odkládání lahvičky 
s olejem. Čím méně je ten, kterého 
masírujete oblečen, tím snáze budete 
provádět dlouhé plynulé pohyby. 
Ručníkem přikryjte holé části těla, 
na kterých nepracujete, abyste je 
udrželi teplé.  

Před masáží se ujistěte, že 
máte čisté a teplé ruce. Jsou-li 
studené, chvilku je mněte.  

projekt Králíka 

 

 Minulý rok se jako odměny za křížovky objevily knížečky, které 
vydává redakce Slunečníku. Pokud máte o některou knížku zájem, máte 
možnost si ji teď koupit. Vaše objednávky přijímá kapsář REDAKCE. 
Peníze budou použité výhradně na výdaje všeho co patří ke Slunečníku. 
 

Souhvězdí (20 Kč) – 22 abecedně seřazených souhvězdí  
Obvazy (12 Kč) – ilustrovaná příručka první pomoci o obvazech 
Poranění kostí a kloubů (12 Kč) – knížka věnovaná poranění kostí a kloubů 
Horniny (16 Kč) – základní informace o 24 horninách s ilustracemi 
Minerály (22 Kč) – základní informace o 36 minerálech s ilustracemi 

projekt 

Kdy  je masáž nevhodná 
 Po velmi horké koupeli či sauně. 
 Nemasírujte ty části, které by 

masírovanému masírovat vadilo. 
 Nemasírujte, jestliže má dotyčný 

teplotu, horečku či virové 
onemocnění a je-li podezření 
z rakoviny. 

 Nemasírujte někoho, kdo 
nedávno podstoupil závažnou 
operaci. 

 Vyhněte se oblastem, kde jsou 
zlomeniny, porušené pokožka, 
výrony, odřeniny, otoky, vyrážky, 
natržené svaly či vazy nebo žíly 
podobné křečovým. 

 Nemasírujte nikoho, kdo má 
srdeční potíže nebo akutní bolesti 
zad. 

 Nemasírujte břicho okamžitě po 
jídle. 

 Máte-li pochybnosti nemasírujte. 



 

 

 

 

 

 

 

Nenechte se mýlit tento 
tábor se odehrával 

v roce 2005 a rokem 
1947 jsme se nechali 

pouze inspirovat. Toto 
je celkový pohled na 

Vařili jsme si 
samozřejmě 
sami a takhle 
vypadala naše 

kuchyně. 

A toto jsou ještě další dva 
pohledy na náš tábor. 

Mimochodem ty stany jsme 
si dělali samy. 



Shotaru Ejima Age: 16 
Pays: Japon 
“Le chef de ma troupe m’a parlé de ce jamboree et j’étais 
inquiet avant d’ arriver ici. Actuellement je ne sais pas encore 
grand chose sur la Thaïlande, mais je me suis déjà renseigné 
sur la boxe thaïlandaise, la cuisine et la religion. Aussi, je me 
rappelle que la Thaïlande est un pays chaud.” 
 

Scouts Say 
 

What did you know about Thailand 

before coming to the jamboree? 
 

 
 

 
 

 
 

Slunečník – časopis 1. oddílu skautek Slunečnice, středisko Holešov 
16. číslo vyšlo 21. 10. 2005 
uzávěrka 17. čísla bude 11. 11. 2005 
adresa: klubovna 1. oddílu skautek Slunečnice, kapsář Redakce 

Jessica Mauchle Age: 17 
Country: Switzerland 
“Before I came here, I knew that Thailand is a Buddhist and 
smiling country. I also knew about Thai food and the hot 
weather. I saw the pictures of beautiful temples and nice 
beaches from postcards, pictures and television as well. We 
heard that Thailand sells products at cheap prices. When I 
came here, I noticed that there are some differences between 
Thai Scouts and Swiss Scouts. My friends and I were 
surprised that Thai Scouts walk in line like a snake. Their 
uniforms are always perfect and valuable to them. They wear 
them carefully”. 


