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Vážené čtenářky/ popř. vážení 
čtenáři! 
Po měsíci jsme tu zase s novým 
číslem Slunečníku. Už 
v minulém čísle jsme vám 
slíbily, že vám představíme 
nové rubriky, tak teď je čas ten 
slib splnit: 
PŘÍBĚHY – jak už sám název 
napovídá, půjde zde o různé 
příběhy, většinou na 
pokračování. Rubriku má na 
starosti Dáda. 
PROBLÉMY – v dnešním světě 
se každý den setkáváme 
s různými problémy, ale existují 
i takové co trápí celé lidstvo, ty 
nám v této rubrice představuje 
Tamča. 
ROZHOVOR – okolo nás je 
spousta zajímavých lidí, co se o 
nich dozvědět něco víc… 
Rubriku má na starosti Kami. 
RECEPTY – prostě mňam… 
Rubrika vzniká na základě 
vašich příspěvků. 
REPORTÁŽ – malá připomínka 
toho co se u nás událo. Rubriku 
mají na starosti Žanda a Dáda. 
 

REDAKCE 



 
 

�IVOT STROMU 
 
Narodil jsem se,….nepamatuji se už kdy. Na tom už nezáleží. Byly to krásné časy 
mého zrození. Slunce zapadalo za mraky, nachově je ozařovalo a vytvářelo 
nádhernou podívanou, když někdo zdvihl oči a podíval se na nebe. To se ale 
stává málokdy. Obyčejně se lidé dívají na různé filmy, které je někdy přivádějí na 
dost nebezpečné nápady. Také rádi hrají takzvané „hry“ na umělohmotných 
bednách vyplněnými různými drátky a kolečky. Tomu já jsem nikdy neporozuměl.  

 
Raději Vám budu vyprávět příběh ze svého života.Je mnohonásobně 

lepší být na čerstvém povětří mezi mechem a kapradím, na kterém se vyhřívá 
slunéčko sedmitečné.  

V mládí jsem si hrával s vánkem, který mi profukoval mezi jehličím. 
Ostatní kluci a holky se mi smáli, protože jsem jako jediný jehličnan byl opadavý. 
Proto jsem často v koutech lesa u paloučku plakával, až do dne, kdy se to stalo. 

 V našem poklidném borovém městečku se objevil cizopasník. Byl to 
zvláštní poddruh, protože napadal jen borovice. A tak jsem objevil, že mezi těmi 
posměváčky se skrýval jeden zvláštní strom. Jmenoval se …hmm, teď si ještě 
vzpomenout. Mám dojem, že to byl Korkový Dub. Ano, určitě to byl on. Velice 
zajímavá rostlinka. Obývá Alentejo (kdybyste nevěděli, to je v Portugalsku). Je to 
docela rozšířený strom, ale u nás se volně nevyskytuje.  Zajímalo by mě, kde se 
tu vzal.  

Pokusil bych se s ním navázat kontakt, kdyby nezačalo pršet tak zuřivě, 
že jsem neslyšel ani vlastního slova. Po třech hodinách, kdy už jsem byl pořádně 
promočen, začal se starat o svou kůru. Bylo to skoro až k neuvěření, jak si 
slupoval nasáklý povrch a pod ním se objevil další, ale již suchý jako troud. 
Zeptám se ho tedy, kolik že mu je let. Odpověď mě velice vyvedla z míry.  

„Už dvaadevadesát“ odvětí on. Já se překvapeně ptám s pozdvihnutým 
obočím : „Jakou Vy vůbec máte průměrnou délku života?“ „Asi sto osmdesát.“ 
„Páni drazí! Sto osmdesát!? Já znal modřín, který převýšil stovku. Ale tolik?“ „Už 
je to tak. Takový osud má některý tzv. Korkáč předurčen snad ještě dřív, než se 
narodí. Ale co chudáci borovičky?“  

(POKRAÈOVÁNÍ PØÍŠTÌ) 
od Dády 
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Přelidnění je jedním z dalších problémů lidstva. Růst 
populace je velmi nerovnoměrný. Od roku tisíc se 
populace prudce zvyšovala. Zatím co roku tisíc na Zemi 
bylo 500 miliónů lidí, dnes je to celých 6 miliard. Vědci 
uvažují, že jestli to takto půjde dál bude v 2. polovině 21. 
století  na Zemi 10 miliard lidí. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Řešením je osvěta. Lidem 
v chudých státech se musí 
vysvětlit, že pokud budou mít 
mnoho dětí, nebudou se o ně 
moci ve svých podmínkách 
starat. Mezi tyto státy patří ku 
příkladu Indie a státy v Africe.  
 

napsala Tamča 

Oproti tomu Čína je na tom ekonomicky velmi dobře a 
porodnost omezují úředníci (Rodina smí mít jen jedno dítě!!!). 
 

VYSPĚLÉ < - STÁTY -> ZAOSTALÉ 

napsala Tamča 

Prostá reprodukce, 
což je průměrná 
porodnost na 1 matku 
je 2,7 dítěte. Velmi 
nevhodná je i 
skutečnost, že země 
1. a 2. světa mají 
mnohem nižší 
porodnost než země 
s daleko nižší 
vyspělostí.  
 U starších lidí je to přesně naopak. Hodně dětí v rodinách 
žijících v chudobě, zapříčiňuje i velké nemocnosti. Avšak 
nemoci, války a přírodní katastrofy se řadí mezi faktory 
ovlivňující počet obyvatel. 



 
 
 

Máme tu pro vás další dávku vědeckých přísloví. Poznáte 
o která lidová přísloví se jedná? 
Své odpovědi nám pošlete do konce února do Kapsáře 
REDAKCE. Pro ty nejlepší jsou připraveny pěkné ceny. 

 
1. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla 

heterosexualního vztahu může být použita k transferu vysokých 
geologických útvarů. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného 

cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro 
jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného 
porostu. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
3. Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou 

adekvátní poznatkům pořízeným náhodně ve věku seniorském. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
4. Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní 

končetiny silně atrofofány. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
5. Celkový součet jednotlivých úseků vzdáleností dosahovaných 

pravidelným pohybem snožmo vpřed je vyšší u nedospělého jedince 
libovolného opeřence procitnuvšího před rozedněním. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 



 
 
 

Dobré skutky 
Dobré skutky by mìla dìlat kaādá  
 svìtluška. Sluneèník by  vám chtìl 
 s plnìním dobrých skutkù pomoci a
 taky by chtìl, aby jste se se svými dobrými skutky s ním
 podìlily. 
 

Návod ke Knížečce dobrých skutků: 
1. Knížečku si vystřihni a vyplň úvodní stránku. 
2. Dovnitř knížečky na str. 2 popiš nějaký vybraný dobrý skutek a na 

str. 3 nějaký nakresli.  Na str. 4 máš Kalendářík, za každý den, kdy 
uděláš dobrý skutek si můžeš vykreslit 1 světlušku. 

3. Až budeš mít knížečku vyplněnou, tak ji hoď do kapsáře REDAKCE 
v klubovně Slunečnic. (P.S: Zapojit se můžou i skautky ;-) 

 

Kalendáøík 
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Kníāeèka Kníāeèka Kníāeèka Kníāeèka     
dobrýdobrýdobrýdobrýchchchch        
skutkùskutkùskutkùskutkù    
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________________________________________________________________________    
vìkvìkvìkvìk    

________________________________________________________________________    
druāinkadruāinkadruāinkadruāinka    

    
1 



Tísòová èísla 
Přiřaď  k číslům místa, kde se dovoláš. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mùj dobrý skutek: 
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mùj dobrý skutek: 
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155 
150
158
156
112

Mezinárodní tísňová linka  

Policie ČR 

Hasiči 

Záchranná služba  

Městská policie 

OBRÁZKY OBRÁZKY OBRÁZKY OBRÁZKY     
VYKRESLY.VYKRESLY.VYKRESLY.VYKRESLY.    



 
Oøechové hromádky 
 

INGREDIENCE 
Těsto:  8 dkg hladké mouky, 14 dkg másla, 10 dkg cukru, 
3 žloutky. 
Sníh:  3 bílka, 20 dkg cukru, 20 dkg ořechů. 
 

POSTUP 
Uděláme těsto, které necháme ztuhnout v chladu. Vytvarujeme 
malé kuličky. Připravíme sníh. Pak klademe na kuličky a 
tvarujeme hromádky. Dáme péct do trouby. 
  

Napsala Hanka 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dne 9.prosince 2006 se ve skautské klubovně  v Holešově (suterén 
ZUŠ Holešov) konala Mikulášská besídka skautů, skautek a také 
nejmenších světlušek a vlčat. Proběhla v duchu stého výročí 
světového skautingu a programem provázela děvčata z družinky 
Medvíďat. Všechno začalo uvedením do děje, už dříve zmiňovanými 
děvčaty z družinky Medvíďat, scénkou o historii Skautingu. Potom 
následovala scénka kluků z družinky Bílý jednorožec, kteří nám 
předvedli několik z nejznámějších bajek jako třeba O lišce,vráně a 
sýru a jiné. Následovaly scénky Pat a Mat v podání Slunečnic a 
následně i vlčat, potom scénka vlčat-Bruncvík. Besídka vyvrcholila 
románovou pohádkou Slunečnic - Anastázie, která se odehrávala v 
Rusku kolem roku 1919 a pokračovala Moderní Sněhurkou v podání 
Medvíďat. 
Nakonec přišel Mikuláš a čerti, kteří nám rozdali dárky, samozřejmě, 
že ne zadarmo, každá družinka musela zazpívat nějakou koledu. 
Myslíme si že se nám Mikulášská povedla, alespoň my jsme s ní byli 
spokojeni a doufáme,že se tam zase příští rok všichni sejdeme, 
možná i ve větším počtu vytvoříme zase takovou příjemnou 
atmosféru Vánoc.                                                       napsala Žanda 
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TDC je zkratka Tiskového a distribuèního centra Junáka. Jde o specializo
vané støedisko Junáka, které pro nìj vydává èasopisy, knihy, výroèní zprá
vy a realizuje nejrùznìjší propagaèní akce. V�souèasné dobì tøeba oslavy
 100 let skautingu.  

Co je to TDC? 

 

Pracovní den èasto zaèíná i konèí v�posteli J. Ráno ještì v�posteli      
zkontroluji dùleāité maily, neodkladné vyøídím. Pak se pøemístím do    
práce na Senováāné námìstí, kde mì èeká velká spousta projektù a     
úkolù, které nikdy nemohu všechny zvládnout (ale to je dobøe – alespoò
 je vādy co dìlat další den nebo o víkendu J). Práce, kterou mám na  
 starosti je opravdu hodnì, takāe jen struènì. Napø. zadávám a        
kontroluji práci ostatních zamìstnancù, kterých je cca 10, komunikuji   
s�tiskárnami, pøipravuji rùzné prodejní akce a starám se o e-obchod,    
spravuji vìtšinu internetových stránek Junáka, komunikuji s�lidmi mailem
 a telefonem, … Práce mì moc baví a nevadí mi, āe jí je opravdu moc.
 Jen mé oèi s�tím obèas nesouhlasí …  

Jak obyèejnì probíhá tvùj pracovní den? 

 

Do skautského oddílu mì pøivedl spoluāák na gymnáziu, bylo to v�roce 
1992 a bylo mi 12 let. A do TDC jsem se dostal v�posledním roce    
studia na vysoké škole. Hledal jsem práci a tehdejší øeditel Roman     
Šantora – Bobo mì dobøe znal z�lesní školy Gemini. �� 

Jak ses dostal ke skautu a jak do TDC? 

s Fredem 
Jsem Tomáš Slavík, ale vìtšina lidí mi øíká Fred. Je  mi 
27 let, vystudoval jsem Vysokou školu ekonomic-  kou v�
Praze a teï jiā ètvrtým rokem pracuji v�Tisko -vém a dis
tribuèním centru Junáka. Druhým rokem    jako jeho øe
ditel. V�Junáku uā āádnou „nepracovní“   funkci nemám.
 Ale zkušenosti jsou – nìkolik let     jsem vedl v�Plzni 
oddíl vodních skautù a  skautek, jeden rok jsem byl    
pøedsedou Vzdìlávacího støediska Gemini. �� 



 

 

Tak hlavnì pøípravy nejvìtší skautské akce roku 2007 – tj. oslavy 100  
let skautingu v�Praze. Pak reklamní kampaò Junáka, výroba šátkù ke   
100 letùm a pøíprava dotisku nìkolika publikací  (napø. Vìtrné toulání).  

V�èem všem skautském máš teï aktuálnì „prsty“? 

 

Tak prùšvihù jsem asi pár udìlal, ale uā je to tak dávno, āe si teï āá
dný nevybavím. 

Kdyā jsi byl ještì malý skautík udìlal jsi nìjaký prùšvih (tøeba usnul na hlídce)? 

 

Jeāíškovi nepíšu a nejvíce mì letos potìšily a zároveò 
zklamaly nové   bìāky. Zklamání pramení z�toho, āe j
e ani v�polovinì ledna nemohu   vyzkoušet :J. 

 Píšeš ještì Jeāíškovi? A který vánoèní dárek tì nejvíc potìšil?  

 

Abych pravdu øekl, vādycky jsem si více rozumìl spíše se staršími 
     skauty a skautkami. A spíše se skautkami neā se skauty J. � 

Máš rád dìti (zvláštì ty malé, tøeba svìtlušky)? 

 

Léto, ālutá, pláāe, semínka, olej … 

Co se ti vybaví, kdyā se øekne sluneènice, sluneèník? 

Uā jsem se o tom zmínil –urèitì si nenechte ujít nejvìtší Narozeninovo
u párty století, která probìhne 20. – 22. dubna v�Praze.  

Mohl by jsi nám doporuèit nìjakou skautskou akci, která bude  
 rozhodnì stát za to? 

 

Pøeji vám všem, aby vás skautování bavilo co nejdéle. Uāijte si naplno  
rok oslav a tøeba se na nìkteré z�akcí potkáme.  

Mohl by jsi nám zanechat nìjaký optimistický vzkaz? 



 

Mikulášská 

2006 

 

 

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov 
22. číslo vyšlo 26. 1. 2007 
uzávěrka 23. čísla bude 16. 2. 2007 
adresa: klubovna Slunečnic (krbovka), kapsář Redakce 
http://skautky.zholesova.cz/slunecnik 
Chyby vyhrazeny. 

 


