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Vážené čtenářky/ popř. vážení 
čtenáři! 
Je tedy opět Slunečník! 
Mimochodem všimly jste si, že 
je to už třetí Slunečník v tomto 
roce a že vychází 
s pravidelností? ;-) 
Nejprve bychom rády vyhlásily 
šťastnou vítězku z 21. čísla – 
Lam si hlavu. Stává se jí 
Králík!!! Jako odměnu obdrží 
v blízké době do svého kapsáře 
pexeso Hory světa. 
Blahopřejeme!!!  
A i v tomto čísle vám dáváme 
několikanásobnou šanci vyhrát 
nějakou cenu. 
Dále bychom vám rády 
připomněly, že jakékoliv vaše 
literární či výtvarné výtvory 
jsou vítaný v kapsáři 
REDAKCE, a pak samozřejmě 
na stránkách Slunečníku. 
Protože 22. února slavíme Den 
sesterství, tak by jsme se chtěly 
celá redakce Slunečníku připojit 
ke všem skautkám a skautům 
světa a popřát vám všechno 
skautské nejlepší!!! 

REDAKCE 



 

�IVOT STROMU - POKRAÈOVÁNÍ  
„Asi si pro ně přijedou ochránci lesa, aby ještě, chraň Bůh, nenapadly 

larvy toho odporného hmyzu další stromy. Á, to už budou asi oni. Ale ne!!! To je 
přece všude po celých lesích známý lupič Vláďa. Ale co tu pohledává s 
tou motorovou pilou? Vždyť všechny stromy až na nás dva jsou přelámané vejpůl 
tak, že je stačí jen naložit. Aby tak jel pro nás.“ zhrozil se náš modřín Iplonek. 

 V tom příšerném času plném stresu a strachu jsem v sobě pocítil 
podivnou horkost. Jako bych se mohl najednou odlepit od země a klidně si odejít. 

 V zoufalství se o to pokusím a hle: mé kořeny již nejsou v povrchu 
zemském, ale leží venku jako velké nohy s mnoha prsty. Vzal jsem je tedy na 
ramena a utekl co nejdál to šlo.  Přibližně po kilometru lituji hezkého a 
ušlechtilého dubu. Ale co nevidím. Stojí vedle mě a oddechuje. V tom zoufalém 
úprku na mé oči, jak to tak vypadá, dopadla slepota a nevšímal jsem si okolního 
světa. Podle vší pravděpodobnosti se korkovníku objevily nohy tak jako mně. 

      „Je to obdivuhodný úkaz. Tohle, kam až paměť má a mých  předků 
sahá, se nikdy nestalo. Slyšel jsem jeden příběh, ve kterém stálo, že když je 
někdo v největší nouzi a něco si velice moc přeje, dostane schopnost, která mu 
pomůže přežít. Tomu se mi ale nechce věřit. I když, … něco mě napadá, co sis ty 
vlastně přál?“ horlivě a zadumaně se ptá dub Iponase. „V té hrůze jsem myslil na 
to, abych byl co nejrychleji pryč. Ale nechápu, jak to s tím souvisí.“  

„Na té pověsti něco je. Copak nechápeš?“ vysvětluje dvaadevadesátiletý 
dub. Nějaká záhadná a tajemná věc se na tomto místě, kde jsi vyrostl, musí 
vyskytovat. V jedné pohádce jsem si přečetl…“ „Ty umíš číst?“ vyjekl 
překvapením Iponas. „Jistě. Byla to knížka Společenstvo prstenů od Tolkiena. 

Psali to tak, že v tamější vodě  je něco zvláštního, něco, po čem stromy 
ožívají, hýbou se a dokonce mluví. Je ale zcela nemožné, abychom se v tom 
příběhu octli i my. Příšerné. Nechtěl bych být mezi skřety. Ale ze všeho nejvíc 
bych chtěl vidět elfy.“ 

 „Elfy?“ zapitvořil se modřín. „Kdo to vůbec je?“ „Jsou to bytosti, které 
mají delší život než my, stromy, a jsou jakoby nesmrtelní, ale lze je zabít. Mají 
špičaté uši, vidí v dálce to, co pouhý člověk neuvidí a umějí spát i za pochodu.“ „V  
případě, že je to tak  jako v tom příběhu, se vrátíme a probudíme ostatní stromy.“ 

Po cestě nazpět je zastavil Vláďa, který jim šel naproti s pilou 
v pohotovostní poloze. „Ahoj, tak my si jdem pro tebe“ promluvil Ipon a zkažený 
Vláďa, který se toho hrozitánského naštvaného hlubokého hlasu zděsil, se dal na 
úprk a už ho víckrát nikdo nikdy nespatřil. 

(POKRAÈOVÁNÍ PØÍŠTÌ) 
od Dády   
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Chudoba patří mezi 
globální problémy lidstva. 
To znamená, že je 
problémem na celém světě. 
Většina  lidí, kteří neznají 
chudobu si myslí, že je to 
pouhý nedostatek peněz, 
ale není tomu tak. 

Ano můžeme říci, že chudoba je 
především nedostatek peněz, 
ale s tímto problémem jdou ruku 
v ruce i další problémy. Já bych 
chudobu definovala jako stav, 
který člověku nezajišťuje 
základní podmínky k životu, jako 
například pitná voda + základní 
potraviny, ošacení, možnost 
vzdělání. 

Někteří lidé si tento závažný problém uvědomují a snaží se ho 
řešit kupříkladu zakládáním různých organizací (př. OSN, 
WHO – světová zdravotnická organizace, FAO – „zemědělská“ 
organizace, WFP – potravinářský program). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jen pro představu: ve světě se dosyta najedí 2 lidi ze 3. 
V současnosti hladový téměř 100 miliónů lidí. Nejvíce jsou 
postiženy země 3.-5. světa jako kupříkladu Etiopie, Súdán, 
Čad a Somálsko, kde kvůli hladomoru umírá asi 700 lidí denně. 

napsala Tamča 



 
 
 

Dneska jsme si pro vás připravily 4 křížovky. Jako vždy své 
odpovědi posílejte do kapsáře REDAKCE. Tentokrát budeme 
losovat výherce nějaké pěkné ceny z každé křížovky zvlášť. 
Takže se snažte!!! A ještě malinká nápověda: Všechny tajenky 
mají něco společného se zimou ;-) 
 

          Skautský znak 

          Javor … (vyjmenované slovo) 

          Háčkování s … (projekt) 

          Tomáš … (2. místo ME 2007 v krasobruslení) 

 
Oblíbená hra na způsob Oveček          
60 minut          
Klubovna Slunečnic          
Vyjmenované slovo po L (bylina s hořkou chutí)          

 

         Homer… 

         Země, kde vznikl skauting 

         … - cola 

         Citoslovce údivu 

         Brian … (1. místo  ME 2007 v krasobruslení) 

         Voda 

         Může být dynamické a statické 

         Krátký … a volná jízda v krasobruslení 

         24 hodin 

(pokračování na str. 11) 



 
Pemikan 
 
CO TO JE? 
Pemikam je původem indiánské jídlo. Jde o vyskoenergetickou 
susenou stravu. Původně se do něj používalo sušené maso, to 
ale není tak jednouduché sehnat. Budeme se tedy muset spokojit 
s upravenou variantou. 
 

INGREDIENCE 
Sušené ovoce (jablka, švestky, meruňky, hrušky, 
rozinky,…), oříšky (jakékoliv), med. 
 

POSTUP 
Sušené ovoce a oříšky nakrájíme na velmi drobné kousky. 
Všechno smícháme dohromady a zalijeme přiměřeným 
množstvím medu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je čtvrtek 25. ledna opět se scházíme v naší 
klubovně, já jsem zazvonila zvonečkem a mohli jsme 
začít. Na začátek jsme si vyrobili svícínek z cédéčka. 
Všem se nám povedl. Potom jsme šli chůzí indiánů. 
To znamená, že jsme chvíli šli a běželi. Zastavili jsme 
se u zámku a přečetli pohádku o Zlatém kolovratu. 
Vrátili jsme se z procházky, naplánovali jsme na 
sobotu výlet na Bařiny. Už teď se těším. Ahoj Věra 



 
 

Volání na linku 155 
Co všechno musíš øíct, kdyā voláš  
záchranku? Správné odpovìdi       
zakrouākuj.  
 

 
a) své jméno 
b) počet zraněných 
c) na kterou chodím školu 
d) co se přesně stalo 
e) pohlaví a přibližný věk zraněných 
f) kdy jsem se narodila 
g) číslo telefonu, ze kterého volám 
(pokud ho znám) 

h) kolik je hodin 
i) přesný popis místa nehody 
j) jaké je počasí 
k) typy zranění (akutnost) 
l) kdo mi je nejvíc sympatický 
m) kdy jsem byla naposledy 
nemocná 

 

Napiš v jakém pořadí by jsi to měla říct: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Omalovánky 



_ _ _ _ _ kvìtiny 
 
Vylušti tajenku a poznáš o jaké květiny jde. 
 
Která květina je na obrázku 1?       
Květina na obrázku 1 kvete do konce …       
Sněženka začíná kvést v …       
Prvosenka kvete v ... a květnu.       

      Květina na obrázcích 1 a 2 mají stejné druhé 
jméno, jaké?       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Obrázek 1 
Obrázek 2 
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Skautská Ochranná Služba je skautské středisko se 
zvláštním statutem založené 11. března 2000.Skautská 
Ochranná Služba zabezpečuje ochranu osob a majetku, 
poskytuje preventivní zdravotnickou službu, první pomoc, 
požární prevenci a další organizátorské činnosti na 
skautských, ale i neskautských akcích pro děti a mládež. 

Co je to SOS? 

 

Bude to asi charakter teto práce, která mě svým 
způsobem přitahuje a pak je to úžasný kolektiv, 
který vás už nepustí :o) 

Co tě na této „práci“ nejvíc baví?  

Služba, volno, pohotovost a pořád dokola. Ve volnu se snažím obyčejně 
spát, nebo se věnovat něčemu jinému ale na úkor spánku. V pohotovosti 
nesmím opouštět areál akce a musím být připravený pro případ, že by 
byla potřeba povolat pohotovost do služby. 

Jak probíhá v ětšinou tv ůj pracovní den v sosce?  

Jsem Cvrček! Už od mých 6 let kdy jsem v Junáku a nějak mi to 
zůstalo. Jinak momentálně vedu RS, předtím jsem dělal vedoucího 
oddílu u vlčátek. Jinak ještě působím u Skautské ochranné služby 
jako vedoucí Jihomoravského a Zlínského kraje.�� 

 

Podle úsměvu na rtech :o))) 
Pracovním oděvem je kroj SOS bordó 
barvy s černým šátkem se žlutým 
lemováním, jinak klasické čerňáky a 
pár nějakých doplňků. 

Jak se pozná "pracovník" sos?  

se Cvrèkem 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

…/- - -/…       
… - svaz skautů a skautek ČR       
Sportovní dvojice, muži, ženy, … na ledě       
Mládě kočky       

Jsme na malých i velkých akcích. Letos to byla zatím jen Praha plná 
strašidel, jinak minuli rok jsme byli na Orbisu, Bambiriádě v Praze i v 
Plzni, Navigamus, CVVZ kde jsme mohli navštívit můj program 
"sebeobrana" a mnoho dalších. 

A kde všude vás m ůžeme potkat?  
 

Tak to by bylo na dlouho :o) Snažím se studovat 
Chemii a technologii potravin na Baťově univerzitě 
ve Zlíně, jinak se věnuji výuce sebeobrany, lozím 
po každém šutru co najdu, hraji paintball, 
nohejbal, basketbal, miluji dobré filmiky a 
divadlo.Jsem členem psychologického 
intervenčního týmu pro Zlínský kraj atd...atd... 
 

Co ješt ě všecko krom ě sosky d ěláš?  
 

Bohužel na to teď není vůbec čas, ale snažím se trénovat a udržovat se 
ve formě pro můj lepši vnitřní pocit :o) Momentálně se zabývám spíš 
klasickou sebeobranou a to spíš výukou. 

Děláš n ějaké bojové um ění? 
 

Slunečnice? To roste na poli neee? :o) A slunečník mě připomene 
každoroční týdenní rybářskou dovolenou, na kterou se už moc moc 
těším poněvač mě letos čeká Dalešická přehrada. 

Co se ti vybaví, když se řekne slune čnice, slune čník?  
 

"Nikdy nebylo tak špatně aby nemohlo být ještě hůř" :o) 

Mohl by jsi nám zanechat n ějaký optimistický vzkaz?  
 

(pokračování ze str. 6) 



DEN SESTERSTVÍ 
22.2. 

Den sesterství (angl. Thinking day) (česky dřív taky Vzpomínkový den, 

Den přemýšlení, Den sesterství) je mezinárodní svátek _  _ _ 

_ _ _ _ _ _ _, který slaví …/-.-/.-/..-/-/.. celého světa 22.  _ _ _ _ _ 

. Toho dne se narodil zakladatel skautingu, sir  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ - _ 

_ _ _ _ _ (22.  _ _ _ _ _ 1857) a jeho žena  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ - 

_ _ _ _ _ _  (22.  _ _ _ _ _ 1889).  

Svátek má …/-.-/.-/..-/-/..-/-- připomínat, že je jich na celém světě hodně 

a že všichni jsou si yrtarb=_ _ _ _ _ _ a imartses=_ _ _ _ _ _ _ _ bez ohledu 

na barvu -.-/..-/--.././, -./.-/.-./---/-../-./---/…/- či …-/./-.-/. 

Co by jsi vzkázala a popřála ostatním světluškám a skautkám na světě? 

 
 
 
 

 
 

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov 
23. číslo vyšlo 16. 2. 2007 
uzávěrka 24. čísla bude 16. 3. 2007 
adresa: klubovna Slunečnic (krbovka), kapsář Redakce 
http://skautky.zholesova.cz/slunecnik 
Chyby vyhrazeny. 

 


