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4.- 6. května – Slet čarodějnic 
(Kašava) 
12. května – Svojsíkův závod 
18. - 20. května – Dřevárna 
19. května – Memoriál RNDr. 
Rudolfa Plajnera 
 
NNaarroozzeenniinnyy  oossllaavvíí  nneebboo  oossllaavviillyy::  
15 let – Terka, 14 let – Ivča, 17 let 
– Anežka, 8 let – Kika, 16 let – 
Kami. 
SSvváátteekk  mmáá Kami.  
VŠEM PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ!!! 

 
Vážené čtenářky/ popř. vážení 
čtenáři! 
Jaro je v plném proudu a tak 
doufáme, že si v horkém 
odpoledni najdete čas na 
Slunečník. 
Připravily jsme pro vás dvě 
nové rubriky: 
AKCE, NAROZKY A 
SVÁTKY – aneb co se uděje 
v nejbližší  době a komu a 
k čemu popřát. 
STRÁNKA PRO SKAUTKY – 
obdoba Dvou stránek pro 
světlušky, avšak určená pro o 
pár let starší osazenstvo. 
No a samozřejmě se setkáte i 
se starými a známými rubrikami 
jako například Lam si hlavu, 
kde můžete vyhrát pěkné ceny. 
Výhercem z 23. čísla se stává 
Králík, tak se snažte i ostatní, 
ceny jsou lákavé… 
Výherkyně z „malířské kuřecí 
soutěže“ jsou uvedeny na straně 
9. Všem výhercům 
blahopřejeme!!! 
Krásné jarní dny přeje 
 

REDAKCE 
 



                              

 
Nejkrásnìjší narozeniny 

 
Ležím na posteli a ručička na budíku se blíží k 1 hodině. Všude okolo 

je tma, jen úzký měsíční paprsek ozařuje malý stůl, na kterém stojí kytička – 
můj dárek k mým narozeninám. Jediný dárek, který dostanu… jediný dárek, 
který dostávám sama od sebe už pět let, pět let od té doby co mi zemřeli oba 
rodiče. Jako poslední dárek jsem od nich dostala, právě ten budík, který teď 
odpočítával vteřiny noci. Náhle však zahrčel a tikání přestalo, potichu stávám 
a jdu ho natáhnout. Dávám si pozor, abych nezavadila o postele mých 
sourozenců. Postele, spíše proležené staré madrace. Nikdy jsme skutečné 
postele nepoznali, ani já, ani moji mladší sourozenci. Narodili jsme se do bídy 
slumů a vlastně máme velké štěstí, že máme i ty madrace na spaní a střechu 
nad hlavou i pět let po smrti našich rodičů. Vlastně se nemáme zas až tak 
jinak. Víc než peníze sháníme jídlo. O vodu tu tolik nouze není, vláda nám 
sem zavedla vodovod, jedna studna je hned ve vedlejší ulici. Byla to ohromná 
sláva, když ho slavnostně spouštěli a noviny s touto zprávou poletovaly po 
slumech ještě o dobrý měsíc později. Vlastně se nemáme zas až tak jinak. 
Vlastně se máme úplně stejně, až na ty narozeninové dárky. Rodiče vždycky 
ušetřili nějaké peníze, aby nám něco koupili, nějakou drobnost. Ale od té 
doby, co už tu nejsou, musím na dárky pro sourozence šetřit já. Letos se mi 
zvláště povedl dárek pro sestřičku, sehnala jsem kus látky a ušila jí šaty. Má 
je pečlivě schované a chodí v nich jen při těch nejslavnostnějších 
příležitostech. Tak moc si jich váží. Minutová ručička se posunula zase o 
několik minut dál a mě pomalu zmáhá spánek… 

Ležím na posteli a sluníčkový paprsek mě šimrá po tváři, otevřu oči a 
chystám se vzbudit sourozence jako každé ráno. Ale postele jsou k mému 
velkému překvapení prázdné. Zvednu se odhrnu závěs, který odděluje ložnici 
od druhé místností v našem domě. Sestřička i bráška dokončují poslední 
přípravy k mému narozeninovému překvapení. Na stole leží snídaně a na 
přilepšenou i malý pomeranč, kdo ví, kde ho sehnali. A kdo ví, kde sehnali ten 
maličký balíček co leží uprostřed. Otevřu ho a v něm krásné navlečené 
korálky. První dárek po pěti letech… Jsem překvapená a šťastná. Dám svým 
sourozencům pusu a tisknu je k sobě, mám je tak ráda… 
 

od Kami   
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Lidský virus selhání imunity HIV (human immunodeficiency 
virus) vyvolává u lidí získaný syndrom selhání imunity - AIDS 
(acquired immune deficiency syndrom). Od počáteční infekce 
virem může uběhnout řada let, než je imunitní systém 
poškozen v takové míře, že propuknou nemoci spojené s 
AIDS. AIDS se vyvíjí tehdy, když organismus již nedokáže dál 
bojovat proti nemocem, jako je pneumonie, plísňové nebo 
parazitární onemocnění a některé druhy rakoviny. Prozatím 
neexistuje žádná vakcína nebo jiná účinná léčba proti tomuto 
krutému onemocnění. 
 

Ze všech známých nemocí vzbuzuje u většiny lidí největší 
strach AIDS. V mnohých případech však včasná diagnóza a 
neustále se zdokonalující způsoby léčby pomáhají následky 
této nemoci zatím jen oddálit, avšak k tomu, aby se zabránilo 
dalšímu šíření, postačí i zodpovědné chování nás všech a to 
především v sexuálním životě. Nesmíme taktéž opomenout i 
riziko onemocnění touto nemocí užíváním drog. 

Virus HIV se přenáší pouze 
třemi cestami: 
1. pohlavní stykem 
2. krví (transfúzí, podáváním  

krevních derivátů, injekčními  
stříkačkami  a nástroji 
kontaminovanými  krví) 

3. z matky na plod. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

napsala Tamča 

Vir HIV a nemoc AIDS jsou v dnešní době velkým limitujícím 
faktorem pro pro lidstvo. Ročně tímto virem onemocní asi 5 
milionů lidí – z toho 4, 25 milionu dospělích a       750 000 
dětí. Vědci zatím nenašli žádná lék na tuto chorobu, avšak 
dnešní medicína je schopná účinky viru alespoň zpomalit. 
Nám zbývá zatím jen doufat v to, že se lék brzy najde, nebo 
se proventivně chránit před nákazou. 
 

Laboratoř montpellierského Institutu pro výzkum vývoje, která 
byla zřízena v roce 1996, se zabývá genetickou rozmanitostí 
viru způsobujícího AIDS. Epidemii, která zasáhla západní svět, 
způsobuje jediný zdroj nákazy, a tím je virus HIV skupiny M. 
Oproti tomu za africkou variantou onemocnění AIDS je více 

Virus HIV, který způsobuje nemoc AIDS, 
byl zřejmě přenesen z opic na člověka už 
ve 30. letech 20. století. Na základě 
genetického výzkumu viru HIV v Africe a 
v západní civilizaci k tomuto datu dospěl 
tým retrovirologické laboratoře ve 
francouzském Montpellier pod vedením 
profesora Erica Belaporteho. 



 
 
 
 

V tomto čísle jsme si pro vás připravily 2 záludné otázky a 
jednu ještě záludnější křížovku. Dovedete odpovědět nebo si 
tipnout správně? Své odpovědi posílejte do konce května do 
kapsáře REDAKCE a můžete se těšit na pěkné ceny!!! 
 

1. Při klíčení semene vyrůstá 
nejprve hlavní kořínek, který 
brzo zaniká a vytváří svazek 
náhradních kořenů. Nad zem 
klíčí nejprve jeden list. Která 
rostlina takto klíčí?  
a) bledule jarní 
b) čekanka obecná 
c) dub zimní 
d) jaterník podléška 

2. Někteří ptáci krmí mláďata 
takzvaným mlékem, které 
vyvrhují z volete. Vyber 
skupinu, která tuto polotekutou 
hmotu, bohatou na bílkoviny 
vytváří:  
a) pelikáni 
b) tučňáci  
c) plameňáci  
d) kolpíci

 
Záludná křížovka 

V hlavičce naších webových stránek mimo jiné jsou: 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
         Moravský  … je známý jeskyněmi a propastí. 

         Nejstarší mechanický hlavolam ze staré Číny. 

         Au = … (prvek, vzácný kov) 

         Co vynalezl Alexander Graham Bell? 

         Na světě ubývá deštných … 

         Finish = … 

         Zelený kontejner je na … 

         Ypsilon. 



 

Plesnivá buchta 
 
INGREDIENCE 
15 dkg tuku, 5 žloutků, 5 bílků, 20 dkg mletého cukru, ¼ l 
mléka, 35 dkg polohrubé mouky, prášek do pečiva, 
potravinářské barvivo. 
 
POSTUP  
Tuk, žloutky a cukr třeme do pěny. Pak přidáme mléko a mouku, 
vše dobře umícháme. Z bílků ušleháme sníh a společně 
s práškem do pečiva přidáme do těsta. Těsto rozdělíme na menší 
části, do kterých přidáme potravinářské barvivo. Nalijeme na 
plech a pečeme na 200°.  

od Ivči 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od středy 6.4. – do pátku 8.4. 2007 probíhala v Holešově 
celostátní sbírka pro děti umístěné do dětských domovů, 
pro děti mentálně i jinak postižené či děti nějak znevýhodněné, kterou pořádali 
holešovští skauti, jako každým rokem (v Holešově se tato sbírka konala už 
dvakrát). Se sbíráním se začalo ve středu a pokaždé byli skauti rozděleni do 
skupinek asi  po sedmi lidech (skautech) se zapečetěnou pokladničkou a dvěmi 
platy žluťoučkých kuřátek, jako symboly této sbírky. Tyto kuřátka jsme vyráběli 
na našich schůzkách, do výroby se zapojili především ti nejmladší – světlušky a 
vlčata. S kuřátky a pokladničkami jsme chodili vždy na náměstí dr. E. Beneše, 
v okolních uličkách a u supermarketů. Lidé byli většinou ochotní a přispívali na 
dobrou věc,  někteří byli nedůvěřiví, ale není se čemu divit, protože v dnešní 
době se stává ledaco. Bylo vybráno celkem za město Holešov 11 186,50 Kč , 
které byly spočítány ve 12:00 8.4.2007 na městském úřadě a vloženy na konto 
Pomozte dětem. Děkujeme všem lidem, kteří přispěli a kteří se nějak podíleli na 
této sbírce a doufáme, že příští rok se bude s touto sbírkou zase pokračovat.   

Napsala Žanda 



 
 

 
 
 
Co je to za kvìtinu? 
Spoj obrázek květiny s jejím popisem. 
 

 

 
 
 
 
 

Violka vonná, nazývaná také 
fialka (Viola odorata L.) je léčivá 
vytrvalá bylina z čeledi violkovitých. 
V léčitelství se používá oddenek 
proti kašli, podporuje odkašlávání. 

Sedmikráska chudobka (Bellis perennis L.) je 
vytrvalá léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých. 
Sbíráme květní úbory se stopkou do 2 cm (duben 
- říjen). Doporučuje se ke zvýšení výměny látkové 
v játrech a při chorobách žlučníku. Podporuje 
odkašlávání a působí protizánětlivě. Zevně se 
používá při kožních vyrážkách, hnisavých 
zánětech a jiných kožních nemocech. 

Pomněnka lesní, je vytrvalá bylina z 
čeledi brutnákovité (drsnolisté).  Je 
20 až 60 cm vysoká. Kvete od konce 
dubna do června. 



Omalovánky 
Milé světlušky, v minulém čísle Slunečníku jsme vyhlásily soutěž o 
vymalované kuře. Kuřátko vymalovaly a ceny získávají: HHeellččaa  MMrrňňkkoovváá,,  
KKrriissttýýnnkkaa  KKlliimmkkoovváá  ––  KKiikkaa  a  MMaarrťťaa  PPoonníížžiilloovváá.. Výherkyním blahopřejeme!!!  

 
Tak a teď jedna zpráva nejen pro světlušky… 
 

Sbíráme HLINÍK!!! 
 
Co všechno sbíráme? Jakýkoliv hliník, ale 
především hliníkové obaly z potravin. 
Jak sbíráme? Čistý hliník házejte do koše 
v klubovně s nápisem HLINÍK. 
Co zato? Na konci roku bude již druhý ročník 
Alušou, tentokrát však zase trošku jiný. A za 
utržené penízky ze sběrny si koupíme něco 
pěkného do klubovny. 

TAKŽE SBÍREJTE, SBÍREJTE, PROTOŽE TÍM POMŮŽETE NEJEN SOBĚ, ALE I PŘÍRODĚ!!! 



 
 
 

 
� 

 

 

 

Úplně poprvé jsem k nim dostal ještě jako 10letý kluk u kamaráda. Jako něco 
jiného než hračku jsem je začal brát až na Gymnáziu v počítačovém kroužku. 

Jsem, to je vlastně každý :-). Jmenuju se 
Ladislav, běžně Láďa a celý svůj život se 
točím kolem počítačů. Má práce je tedy i můj 
koníček. 

O skautu jsem slyšel hodně dávno v televizi, ale to jsem to bral úplně jinak než 
teď. Pak až když hledal informace na internetu a narazil na stránky skautek 
Slunečnice a přečetl si vaše zážitky. 

Kdy jsi poprvé slyšel o skautu?  
 

Hodně jsem si přečetl a měl možnost i něco zažít, proto fandím. Líbí se mi přístup k 
mladým, možnost sebezdokonalování se v různých dovednostech. Navíc starší se 
starají o mladší, jsou tak neustále v kontaktu a mají možnost předat své zkušenosti. 
To se mi MOC líbí. 

Co si myslíš o skautingu te ď? 

Těžká otázka. Čím více člověk ví, tím více zjišťuje, že ještě nic neví. V podstatě 
jsem dosáhl svého cíle dávno. Umím s počítačem zacházet uživatelsky i jako 
programátor. Všechno se dá naučit, ale důležité je u toho myslet. Kdybych měl 
říct co všechno, tak by to bylo nudné a určitě nezajímavé. 
Mám rád změny a informatika je oborem, který se neustále rozvíjí. Díky 
internetu můžu číst informace různě po světě. Počítač také nikdy neremcá a je 
tedy solidní pracant. 

A teď zpátky k po čítačům... Co všechno na ni ch umíš a co t ě 
na nich nejvíc baví?  

s Laïou 

Jak jsi se dostal k po čítačům?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaše stránky jsem vytvářel, když jsem měl něco přečteno. Navíc základní barva 
byla dána slunečnicí. Úplně první bylo načrtnutí rozložení na papíře. Pak 
kompletní nakreslení v počítači - hotový web se vším všudy. Poslední věcí bylo 
"rozstříhání" podle vybraného systému a dolaďování. Pro vás je tímto 
systémem Wordpress. 
 

Mohl by jsi nám n ějak ve zkratce popsat jak si vytvo řil naše 
oddílové stránky?  

Nejtěžší není vytvořit, ale mít nápad nebo první 
myšlenku.  Z mého pohledu to byl první nákres. 

Co bylo nejt ěžší na našich stránkách vytvo řit?  

Pole plné slunečnic svítící do celého kraje a nad ním západ slunce. Úsměv, 
teplo a s tím i radost. Docela pěkná představa ... alespoň pro mě. 

Mám rád jednoduché a přitom zajímavé věci. Líbí 
se mi boční menu s pohybem slunečnice. 

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

Co se ti na t ěch stránkách nejvíc líbí?  

Spokojený jsem velice, protože se neustále doplňují a zážitků přibývá. 
To je tím, že je o ně dobře postaráno :-). Je to živý web. Při potřebě 
upravuju jen drobnosti, které běžný čtenář nepostřehne. 

Jsi spokojený s tím jak se stránky  dál odvíjí nebo by jsi m ěl 
ješt ě nějaké nápady?  

Spíše přání. Co nejvíce mladých a usměvavých tváří ve skautu. S 
úsměvem jde všechno lépe a navíc děláte něco pro sebe i ostatní. 
 

Mohl  by jsi nám zanechat n ějaký optimistický vzkaz?  
 



 
 
 
Milé skautky, v této nové 
rubrice pro vás budeme chystat různé úkoly ke zpracování. Většina úkolů se 
bude vztahovat k nové stezce a budete si moci prostřednictví těchto úkolů 
splnit jednotlivé body stezky. A nezapomeňte si nechat potvrdit splnění 
úkolů od pověřených osob ;-). 

 
„Sepíšu tresty a odměny, které se uplatňují u nás v oddíle, ve škole či ve státě. 

Zhodnotím jejich smysluplnost a účinnost, doporučím případné změny.“ 
(3. stupeň, Já a demokracie, str. 37)  

Tresty a odměny v oddíle/škole/státě (vyber kde) 

Trest, odměna Hodno- 
cení 1-5 

Moje poznámky Nápady na vylepšení 

    

    

    

    

    

    

 
„Mám několik internetových kamarádů, popřemýšlím nad tím, co mi to přináší a 

jaká jsou rizika.“ (4. stupeň, Lidé a vztahy, str. 24) 

+  („co mi to přináší“) - („jaká jsou rizika“) 
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