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Zprávy z první ruky 
aneb Slovo úvodem 

 
Vážení čtenáři, 
dnešní číslo jsme věnovali 90. 
letům, které uběhly od 
založení dívčího skautingu u 
nás. Zhrozili jste se-li nad 
poněkud vyšším množství 
textu vězte, že je to text 
zajímavý, který stojí za 
přečtení. Doufáme, že se vám 
i tak Slunečníky líbí. Stále 
čekáme na vaše dopisy na 
adrese: klubovna Slunečnic, 
kapsář REDAKCE. Už teď 
chystáme vánoční číslo 
Slunečníku, ve kterém můžou 
být i vaše nápady. Na všechny 
dopisy se těší 

REDAKCE 
 
 

 
 



 
Historikové skautingu neberou 

oddíl skautek Popelky Biliánové moc 
vážně. Počátek dívčího skautingu u 
nás určili rokem 1915. Tečka. Jenže... 
Ve stejném roce 1912, kdy ABS 
poprvé tábořil se svým oddílem ve 
Vorlovských lesích, vedla Popelka 
Biliánová osadu skautek v Chotouni 
nedaleko Jílového a o rok později ve 
Skedni na Benešovsku. Se svými 
skautkami se setkávala po celý rok na 
nedělních výpravách a na 
„oddílovkách“. V roce 1914 vydala 
příručku „O dívčím skautingu“.  

Popelka Biliánová byla na 
začátku minulého století vlastencem dvacet čtyři hodin denně. Byla to 
skutečnost ovlivňující její literární působení a také „nepovinné předměty“ 
jejího oddílu skautek. Do náplně oddílovek a nedělních výprav proto 
zařazovala:  
  Poznávání uměleckého a vlasteneckého odkazu zasloužilých osobností 

pohřbených na vyšehradském hřbitově a na Slavíně.  
   Výpravy za pověstmi staré Prahy. 
   Hry na české divadlo. 
 Sledování archeologických výkopů odkrývajících především slovanskou 

minulost naší vlasti. 
V době, kdy Popelka Biliánová zakládala svůj oddíl skautek, v roce 

1912, jí už bylo padesát let. Pro závody v kotrmelcích neměla pochopení. 
Pro stanování skautek taky ne. Krom etických zásad a krom poznávání 
přírody – jsou pojmenovány v její knížce o dvou táborech skautek – vložila 
do činnosti svého oddílu několik nápadů, ke kterým ji přivedla její 
sběratelská a literární činnost. Některé z nich se do činnosti oddílů stále 
ještě vracejí, jen už nikdo dávno neví, že jsou od Popelky Biliánové. Její 
skautky a členky její „družiny“ věnovaly na přízemní domek za Leopoldovou 
branou Vyšehradu bílou desku s nápisem, že v tomto domě žila a 7. března 
roku 1941 zemřela spisovatelka Popelka Biliánová. 

Vybráno z časopisu Skauting (ročník 41, čísla 1 a 2) 



  
Dneska si opět můžete lámat hlavu o pěkné ceny. Řešení 

úkolů nám pošlete do kapsáře REDAKCE do prosince. 
 
 

 
 
 

  

Úkol č.1: Najdi 4 české řeky. 

Úkol č. 2: Doplň správné tvary 
do posledního čtverce. 
 

Úkol č. 4: Který ze znaků je znak světlušek? 

        Lam si hlavu 

Prosím tě, kup tvaroh, ředkvičky a máslo. Odešla bez 
sešitu. Náš Ota vaří náhodou moc dobře! Tak tedy 
ochutnám žemli se sýrem. 
 

Úkol č.3: Čí je 
tento znak? 

a) Hnutí skautek 
b) WAGGGS 
c) WAGGS 
d) WOSM 
e) českých skautek 
f) ICCG 



 
 
Jak působí krajina na člověka III. 
Moře 
Moře fascinuje 
člověka svou 
nekonečností. V té 
nekonečnosti není 
však nic 
nadpozemského. Je 
to nekonečnost 
pevně spjatá s naší 
modrou planetou. Je 
to jakási zakulacená 
nekonečnost, která 
končí až kdesi hluboko pod našima nohama, na druhé straně 
zeměkoule. Přitom nemusíme vůbec nic znát z geografie. Jsem si jist, 
že i v těch starověkých dobách, kdy se ještě věřilo, že země je placka, 
obklopená mořem, přesto lidé jasně cítili, že svět za tím zaobleným 
horizontem nekončí, že tam musí ještě něco být. A že odjakživa toužili 
po tom, se za ten zaoblený horizont podívat. Bez té touhy by se byli 
dávní mořeplavci jistě nikdy nevypravili na své daleké plavby, nebyli 
by se vydali napospas větru a bouřím až do ztroskotání a záhuby. Bez 
té touhy by pro Evropu nikdy nebyla objevena Amerika. Kdo neviděl 
moře, touží po něm. Aspoň jednou v životě shlédnout moře! Osobně 
prožívám moře s pocity biologa, který ví o vzniku a vývoji života na 
této zemi. S rozechvěním člověka, jemuž bylo dopřáno hladit delfíny a 
velryby. Dovedu se dívat hodiny na tu zdánlivě nekonečnou čáru na 
obzoru. Cítím volání dálek. Moře ve mně vzbuzuje nesplnitelné touhy.  

(pokračování příště) 
Vybráno z Roverského kmene. 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

První dívčí tábor u 
Živohouště na střední 
Vltavě ve dnech 28. 6. – 
14. 7. 1915 
 

V lednu roku 1915 ustanoven 
odbor pro dívčí výchovu 
v Junáku-Českém skautu 
 

V roce 1912 vedla Popelka 
Biliánová osadu skautek v 
Chotouni nedaleko Jílového 
a o rok později ve Skedni na 

Benešovsku. 

V roce 1922 
československé skautky 
přijaty do Mezinárodní 
Rady skautek 

 
V roce 1928 založena světová 
asociace skautek – 
WAGGGS, Československo 
jedním ze zakládajících 
členů 
 

V roce 1935 si naše 
skautky začaly podkládat 
slibový odznak modrým 
trojlístkem 
 

V roce 1946 nás 
navštívila světová 
náčelní skautek Olave 
Baden Powellová. 

V roce 1973 zem řela 
Vlasta Koseová, jedna 
z nejv ětších osobností 
našeho dív čího 
skauti ngu a o 4 roky 
pozd ěji Olave 
Baden_Powellová.  

V roce 1996 dívčí 
kmen Junáka přijat 
do WAGGGS. 
 

Nejen české 
skautky 
vstoupily do 21. 



 
SKAUTING VE 
FRANCII   
Le Scoutisme Francais sdružuje šest asociací víceméně rozdělených 
náboženstvím. Jen SDF/GDF jsou pouze chlapecké/dívčí a mimo 
náboženské vyznání. 

 
NÁRODNÍ FEDERACE  - Le Scoutisme Francais, Le Guidisme Francais 
 

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France www.eedf.asso.fr/ 
Les Eclaireuses et Eclaireurs Israelites de France persoweb.francenet.fr/~eeif/eeif.htm 
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France www.eeudf.org/ 
Les Scouts de France www.scouts-france.fr 
Les Guides de France 
Scouts Musulmans de France www.scout-mf.com 
 

Počet skautů/skautek: 120 000 skautů a 65 000 skautek 
Věkové kategorie: Liší se v různých asociacích. Takové rozdělení má například 
asociace SDF: Sarabandes (6-8 let), Louveteaux / Louvettes (8-12 let), Scoutes = 
eclaireurs (11-15 let), Pionniers /Pionni (14-17 let), Compagnons/ Rovers (17-21 let), 
Mousses (14-17 let), Arc-en-ciel: handicapped division 
Zajímavé skautské základny: Asociace SDF má také své "Centre National de 
Formation des Scouts de France". Leží 50 km od Paříže v malebné vesničce Jambville a 
pořádá se tu mnoho událostí (www.scouts-france.fr). Asociace GDF vlastní "Les Feux 
Nouveaux - Mélan" v regionu Provence, na jihovýchodě Francie. Lze tu tábořit (až 200 
osob) a nebo se nechat ubytovat ve dvou domech (90 postelí) 
(www.perso.wanadoo.fr/gdfmelan/). Národní centrum EEdF "Bécours" leží u středověké 
vesnice patřící skautů, na jejíchž opravách se můžete podílet také vy jako návštěvníci 
(www.perso.wanadoo.fr/becours.eedf/). 
Časopisy: Pionnier (netradičně pojatý barevný časopis SDF, měsíčně, pro 14-18 let staré 
členy) 

 
 
 

 

Co je to ekologie? 
Slovo ekologie vzniklo v 19. století a původně označovalo 

jednu z disciplín přírodních věd. Dnes se tohoto termínu užívá ve 
dvou významech: 
a) ekologie je přírodní věda, která se zabývá vztahem živých 
organismů ke svému prostředí a k sobě navzájem. 
b) ekologie je vše, co se nějakým způsobem týká životního prostředí 
a jeho ochrany včetně politiky nebo ekologických organizací. 
 

z klubovny až na konec světa 

… z přírody 



 

 

 

Skautský dějepis  
Olave St. Clair Soames (provdaná Baden 

– Powellová) je považována spolu s Agnes Baden 
– Powellovou (sestrou B-P) „zakladatelkou“ 
dívčího skautingu. Byla první a poslední světová 
náčelní skautek (zvolená v roce 1930).  

Narodila se 22. února 1889, zemřela v  
roce 1977. V roce 1912 se provdala za Roberta  

Badena-Powella. 
 

Z hodiny Přírodopisu  
Milé světlušky, v listopadu už sice moc květin neroste, ale 
je ten pravý čas si ověřit co o rostlinách víte. Obrázky 

správně vykreslete a připojte je k správnému popisu a pak doplňte 
údaje: 10; jedovatý; větší; plazivý; 50; dolů; březen; září; louky. 
 

 

Pryskyřník 
Je _ _ _ _ _ _ _. Kvete od 
května do _ _ _ _ na vlhčích 
_ _ _ _ _ _ a zahradách, kde 
se ho jen těžko zbavuje. 

Heřmánek 
Je _ _ _ _ než 
sedmikráska (asi _ _ 
cm). Má páskovité 
listy. Vadnoucí 
jazykovité plátky se 
ohýbají  _ _ _ _ _. 
Kvete všude od května 

Jaterník podléška 
Trvalka s _ _ _ _ _ _ 
kořenem. Kvete v _ _ 
_ _ _, bývá _ _ cm 
vysoká. 



Jednoletá je taková rostlina, která vyroste, vykvete a 
zahyne během jednoho roku. 
Dvouletá v prvním roce vyroste, v následujícím roce 
vykvete a zachází. 
Vytrvalá je rostlina, která roste a kvete po několik let. 

 

POVĚST O TŘECH PRUTECH SVATOPLUKOVÝCH 
Když kníže Svatopluk cítil, že se blíží jeho poslední hodina, zavolal k sobě své tři 
syny. Ukázal jim tři pruty, pevně spletené do jednoho svazku. 

 
Synové pruty snadno zlomili. Svatopluk jim řekl:„Ty tři pruty jsou jako vy. Pokud 
budete držet spolu jako ten spletený svazek, nikdo vás nezlomí a nepřemůže. 
Pokud se rozdělíte, už se nepřátelům neubráníte a každý sám bez pomoci druhých 
bude poražen. Na to pamatujte a vaše veliká říše zůstane zachována. Svatoplukovi 
synové to otci slíbili. Ale slib nedodrželi. Pohádali se o vládu nad Velkou Moravou, 
nepřátelé toho využili a porazili je. Proto zanikla Velkomoravská říše. 

Chytrý příběh k vymalování 



 
 

Továrna 
Skupinky po 6 hráčích dostanou dvojici výrobkù. Jeden z nich je 
zdánlivě na první pohled ekologičtější. Skupina má za úkol zakreslit 
na papír postup výroby, použití a případnou recyklaci. Příklady 
výrobkù: sklenice – umělohmotný kelímek, krabicové mléko - mléko 
ve vratné láhvi, papírový kapesník - látkový kapesník, svíčka - 
baterka atd. 
 

 
 Obtíž přestává být obtíží, jakmile se jí zasmějete a vezmete ji 

útokem. (R. Baden-Powel) 
Práce s citátem na schůzce:  Přečíst během několikrát a během 10 
minut nakreslit (každý sám) co to znamená. 
 Tichá voda břehy mele. 

Práce s citátem na schůzce: Srovnej s citátem: Padající kapky hloubí 
kámen. (Lucretius) . 
 Kdo sám sebe ovládá, jiné snadno zkrotí. (Latinské přísloví) 

Práce s citátem na schůzce: Přečti a pobav se, co znamená. 
 Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (České i slovenské 

přísloví) 
Práce s citátem na schůzce: Přečti a udělejte scénku.  

 
 
Najdi 5 rozdílů: 

 

rádce  nejen 

pro  rádce  



28. října (1918) 
Samostatný stát 
československý! 
 Dnes nejslavnější den 
v životě. Rakousko 
Uhersko dnes prosí pana 
presidenta Wilsona, aby ráčil učinit přípravy k jednání o mír a 
žádá příměří od vteřiny na všech frontách. Uznalo především 
Čechoslováky a Jihoslovany za samostatné státy!! Jsme 
svobodni!!! 
Praha jásá, zpívá, drahá! 
 Ráno jsme 
s H. musely jet 
do Černošic, bez 
ranních zpráv, 
nic nevěděly, až 
večer. Celý den 
byl krásný, obě 
tak spokojeně 
dětsky jsme ho 
celý venku 
v radosti 
prožily. A večer na nádraží byl Karel, přišel nám naproti -- to 
byla chvíle – teprve vím všechno! Nevěděla jsem, co radostí 
dělat. Tu chvíli a celý večer nelze vypsat. Byli jsme všichni bez 
sebe blahem rozčileni, šťastni jako nikdy; to nevypíšu, jak mi 
bylo. Haně, Karla a Andulu naší jsem popadla, tiskla, zářila 
jsem! Všude prapory, jeden vedle druhého; český, francouzský, 
anglický a americký zdobily 1 den úplně svobodnou Prahu. 
Tram nejezdí, jdeme domů a Karel povídá, co od rána v Praze 
bylo. Všechny orly jsou shozeny a utopeny, policajti mají 
trikolory, vojsko všecko dole jablko a červenobílou pásku 
místo ní, a trikolory. Sokolové hlídají Casino a „Deutsches 
Hand“ na Přikopech, procházejí pomalu ulicemi.  



Scouts Say 
 
What do you like about being a Scout? 

 
 
 
 
 

Slunečník – časopis 1. oddílu skautek Slunečnice, středisko Holešov 
17. číslo vyšlo 18. 11. 2005 
uzávěrka 17. čísla bude 2. 12. 2005 
adresa: klubovna 1. oddílu skautek Slunečnice, kapsář Redakce 

Jose Carlos 
Age: 16 
Country: San Jose, Costa Rica 
“It’s the most important part of my life. I’m honored to 
have earned the Guaria Morada (the highest rank in the 
Boy Scouts of Costa Rica and similar to the Eagle Scout 
rank in the United States). A Scout’s life is very 
interesting and it is a benefit. There are a lot of Scouts in 
my country. We learn Scouting on Saturday in the 
afternoon. I’m glad to be here, and this is a good way to 
meet people from every part of the world. It’s amazing!” 
 

K. Gouthami 
Age : 13 
Country : India 
“I’m from Andhra Pradesh. The life of girl guides is 
joyful. And this let me join this jamboree where we 
meet other people from all over the world. We can 
make friends anywhere and exchange the badges 
with others from different countries. It is also a 
great opportunity to present our unique culture to 
others. For example, our ‘Kuchipudi’ dance that I 
prepared to show here.” 
 


