
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. číslo, červen  2007  



 
 
 
 

RRùùāāeennkkaa  aa  99  ttrrppaassllííkkùù ....   
.................................... 3 
Dopis........................ 4-5 
LLaamm  ssii  hhllaavvuu................ 6 
Koláè Milena ............... 7 
Šátková Praha ............. 7 
22  ssttrráánnkkyy  pprroo  ssvvììttlluušškkyy  
................................. 8-9 
RRoozzhhoovvoorr  ss��MMiissss  --  ��aannddoouu    
............................. 10-11 
FFoottooggaalleerriiee ........................................   
.................................. 12 

14. června – Alušou (středisko) 
15. - 17. června – 
Předprázdninová výprava 
Medvíďata 
29. května – Petanquový 
dýchánek (skautky a skauti) 
červenec – Prázdninová výprava 
28. července – 5. srpna – Tábor 
na Kašavě 
 

NNaarroozzeenniinnyy  oossllaavvíí  nneebboo  oossllaavviillyy::  
10 let – Hanička, 10 let – Helča, 9 
let –Marťa, 8 let – Eliška. 
SSvváátteekk  mmáá  Tamča, Jarka, 
Markétka, Marťa, Kika a Jů.  
VŠEM PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ!!! 

 
Vážené věrné čtenářky/ popř. 
vážení věřní čtenáři! 
Léto se pomalu, ale jistě blíží a 
s ním i prázdniny a tábory. Než 
však se tohoto libého času 
dočkáme, čekají nás ještě perné 
dny ve škole. Doufáme, že 
využijete tuto jedinečnou, kdy 
si můžete zpříjemnit tyto 
poslední školní dny čtením, 
luštěním, vykreslováním a 
prohlížením Slunečníku. 
Jako vždy jsme se pro vás 
snažily připravit co 
nejzajímavější obsah, tak snad 
se vám bude líbit. 
Na závěr nám ještě dovolte 
jménem celého Slunečníku 
poblahopřát družině Slunečnice 
k úžasnému výsledku na 
Svojsíkově závodě – 1. místo s 
postupem. Slunečník jásá a 
klaní se a přeje mnoho úspěchů 
v dalším (posledním, 
celostátním) kole. 
 
Krásné skoro letní dny přeje 
 

REDAKCE 
 



                              

 
 
 

Rùāenka a dìvìt trpaslíkù 
 
Byli jednou jeden dědeček a babička, byli už staří a chromí a měli 

jednu dceru Růženku, která byla hrozně malinkatá, protože se narodila 
z oříšku. Jednou zafoukal veliký vítr a sebral Růženku. Růženka letěla a 
letěla. A co to nevidí – na palouce stojí chaloupka. Vešla dovnitř  a viděla 9 
židliček, 9 postýlek, 9 poliček, 9 KPZ, 9 deníků, 9 uzlovaček, 9 lžiček, 9 
vidliček, 9 zavíracích nožů, 9 hrníčků, 9 ešusů, 9 stanů, 9 karimatek, 9 batohů 
a 9 vypínačů. Řekla si: „Kdo tu tak asi bydlí?“ Vyšla ven a co to vidí nevidí – 
na palouce si vyšlapuje 9 malých zvláštně vypadajících mužíků. „Kdopak jste? 
Já jsem Růženka.“ A oni řekli: „My jsme hobiti.“ „Hobiti? Tak to musíme změnit 
název pohádky!!!!“ řekla Růženka. „Bude to Růženka a 9 hobitů.“ Když šla 
zpátky k chaloupce, tak si všimla nápisu: Zde sídlí skautská organizace 9 
hobitů. Růženka se zeptala: „Co celý den děláte?“ „Ráno vstanem,“ řekli hobiti 
“jdeme na zastávku autobusu a jedeme do Hollywoodu, tam jedeme do 
nahrávacího studia Warner bros, zeptat se, jestli nepotřebují další hobity na 
natáčení. Ale dycky nám odpoví, že Frodo ještě žije a tak nikoho dalšího 
nepotřebují. Tak zase nasedneme do autobusu, jedeme zpátky a jdeme spát 
(checht). A ráno vstaneme a jdeme znovu. Na to Růženka řekla: „Už jsem na 
to přišla, vy jenom spíte a jezdíte do Hollywoodu, ale vůbec nic nejíte. Tak já 
vám uvařím a zkusíte to znovu.“ Růženka šla do lesa a nasbírala bukvice, 
žaludy a kaštany. Vzala velký hrnec, podívala se, jestli voda vaří. Vaří? Vaří? 
(osoba jde vedle, jestli voda vaří). Chvíli přemýšlela, jestli má také do jídla 
zavařit špagety, vzala by velký mlýnek na maso a jednoho hobita a měla by 
pěkné velké masové špagety. Pak by se pohádka zase musela přejmenovat: 
Růženka a osm hobitů. VBĚHNE REŽISÉR: „STOP, STOP, tohle je pohádka 
pro děti!!!“ POKRAČUJEME: Růženka dala hobitům večeři a oni šli spát 
(chrápání). Ráno zase hobiti vstali a šli na zastávku a Růženka jim z okna 
mávala. Jeli do Hollywoodu a šli do nahrávacího studia Warner Bros. Ptali se, 
jestli by je potřebovali na natáčení. A jak se tak ptali producenta, najednou 
všichni zmizeli. „Výborně, bereme vás!“ volal producent. „Podepíšeme s Vámi 
smlouvu na 3 000 000 $. Tu se hobiti zase objevili a šťastně jeli domů. Doma 
to řekli Růžence. Díky tvojí kouzelné večeři máme smlouvu! Koupíme ti 
v Hollywoodu vilu, velký bazén a kolem voliéru, aby tě už nikdy neodfoukl vítr. 
A všichni nastoupili do autobusu a odjeli do Hollywoodu. A zazvonil bzučák a 
pohádky je konec. 

na výpravì do Modré vymyslela Jarka   
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Jednou, při hodině dějepisu, ukázala paní profesorka na tabuli 
prostředníčkem. Celá třída se ihned dala do ohlušujícího 
smíchu, nejdříve jsem netušila čemu se smějí, ale potom mi to 
došlo. Paní profesorka se na celou třídu pohoršeně podívala a 
řekla: „Sprostý není ten, kdo sprostě mluví, ale ten, kdo 
sprostě myslí! „Najednou celá třída umlkla a nikdo se k tomuto 
tématu již nikdy nevracel.  
 

Milý Pane Einsteine, 

Mohu s čistým svědomím říci, že pokud by se tímto mottem 
řídil každý člověk, na světě by nikdo nemusel řešit vraždy, 
krádeže, únosy ani jiné, těmto podobné případy. Policie by 
existovala možná jen jako posila hasičů nebo by dělala jinou, 
užitečnější práci.  
 

Ale vraťme se zpět k původnímu tématu. Z Vašich slov přímo 
čiší láska a touha pomoci bližnímu. Myslím, že se snažíte žít 
pro ostatní. To je od vás moc hezké. V dnešní době každý 
myslí jen na sebe. Každý se snaží jen dobře vypadat, chodit 
oblečený podle poslední módy a tak dále. Málo kdo si všímá 
druhých třeba jako Vy. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

napsala Tamča 

Nedávno jsem viděla zajímavý, trochu historický film. Byl o 
Deklaraci nezávislosti, to je dokument zajišťující svobodu pro 
občany Spojených států amerických, ale to Vy jistě víte. 
V Deklaraci nezávislosti je jedna věta, která se velmi podobá 
té Vaší. Nepamatuji si ji celou, ale mohu Vám říci co bylo její 
podstatou. Píše se zde že pokud se děje bezpráví, ti co 
mohou něco udělat jsou povinni to udělat! Jak jsem řekla tato 
věta je velmi podobná té Vaší, pro to mi také utkvěla 
v paměti. 
 

Pokud se pokusím přeložit Vaše slova, avšak nejsem si jistá 
že je přeložím správně, mohla bych to říci asi nějak takto. 
„Každý člověk je nepatrným článkem jednoho velkého 
společenství. Dohromady však tvoříme velký celek. Z toho 
plyne, že když udělá jeden něco špatného nestane se nic, ale 
když ostatní udělají tu samou věc po něm, vznikne řetězová 
reakce, která nakonec způsobí velký a nesnadno řešitelný 
problém.  
 

Musím se vám přiznat, že bych ráda pomáhala jiným, jen tak, 
když vidím na ulici vysokého kluka, který žduchá do malé 
holčičky a chová se k ní hrubě. Málokdy však najdu odvahu 
něco říci, natož tak něco udělat. Nehodlám se ani omlouvat 
tím, že to nedělá mnoho lidí, že nejsem sama, protože si 
myslím, že když to zvládne jeden, druhému to nemůže ublížit. 

Doufám, že jsem si vaše slova vyložila dobře. Mějte se 
krásně a přeji mnoho šťastných chvil. 

Nashledanou. 



 
 
 
 

Milé čtenářky, redakce této rubriky smutní, protože to vypadá, 
že víc než vy si hlavu láme ona, když vymýšlí pro vás úkoly a 
hádanky,které neplníte �. Napravte to prosím!!! Své odpovědi 
posílejte do konce srpna do kapsáře REDAKCE a můžete se 
těšit na pěkné ceny!!! 
 

Velká křížovka 
Přejeme vám … (tajenka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Medvíďata mají … ve čtvrtek. 

         Specifikum želvy. 

         Koná se každý rok o prázdninách. 

         … nad zlato. 

         Najdeme v něm každý den. 

         … kotě spalo v botě. 

          

         Stolní tenis jinak. 

         Světluška vždycky mluví … 

         Slovo ze slabikáře (u písmenka M). 

         21. ledna začíná … 

         24 hodin = … 

         Každé ráno vychází … 

         Jakou zeleninu dáš na bodnutí 
hmyzem? 

         Naše krajské město. 

         Ypsilon. 

Sluneèník vám také pøináší jedno úāasné oznámení o narození Sluneèník vám také pøináší jedno úāasné oznámení o narození Sluneèník vám také pøináší jedno úāasné oznámení o narození Sluneèník vám také pøináší jedno úāasné oznámení o narození     
Barèi UlièníkovBarèi UlièníkovBarèi UlièníkovBarèi Ulièníkovéééé. Š. Š. Š. Š    astným rodièùmastným rodièùmastným rodièùmastným rodièùm,,,,    vvvvedoucíedoucíedoucíedoucí Lucce a Bobovi Lucce a Bobovi Lucce a Bobovi Lucce a Bobovi,,,,            

    pøejeme spøejeme spøejeme spøejeme saaaammmmé radostié radostié radostié radosti a Barèi krásný āivot. a Barèi krásný āivot. a Barèi krásný āivot. a Barèi krásný āivot.            



Koláè Milena 
 
INGREDIENCE 
0,5 kg bílého jogurtu, 20 dkg polohrubé mouky, 15 dkg cukru, 
2 vejce, prášek do pečiva, vanilkoví cukr, ovoce, posýpátko. 
 
POSTUP  
Smícháme nejdříve suché ingredience, pak přidáme „mokré“. 
Pečeme na 160 – 180°.  

od Mileny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 21. dubna zahájí skauti oslavy stého výročí založení hnutí. Na akci s názvem 
„Objevte svět“, která začne v poledne na pražském Staroměstském náměstí, si budou moci 
společně vyzkoušet aktivity z mnoha států všech kontinentů. 
Tyto věty jsou oficiálním poutačem na  již dlouho plánovanou akci. Zjednodušeně se jedná o 
setkání skautů (těch aktivněji se zapojujících = kdo chce, ten tam jde) z celé republiky. Ovšem ne 
ledajaké. Organizátoři upustili od klasického mítinku a vymysleli dokonalou akci. Spočívá v tom, že 
každý oddíl rozhodnut se zúčastnit, si  vybere jednu zemi světa a vymyslí zábavný program, 
kterým svůj stát prezentuje. K dispozici má krytou plochu o rozměrech cca 4x4 m, několik židlí, 
z domu dovezené pomůcky a především svou vlastní fantazii. A co naše skautky?? Jejich jasnou 
volbou byl africký Kamerun...  
Na “Staromák“ jsme dorazili už časně zrána. Všude se to hemžilo skupinkami skautů v krojích či 
přestrojených za prapodivné domorodce. Celé náměstí bylo rozčleněno do obrovských stanů podle 
jednotlivých kontinentů. Po objevení stanu a nápisem “Afrika“ jsme začali chystat náš program. 
Skládal se z těchto částí: ochutnávka kamerunských plodin, zkouška původní africké hry mikado, 
dojení umělé kozy, stavba klubovny z podpisů, pletení kamerunských copánků atd. Náš program 
byl doprovázen spoustou plakátů a poučných materiálů, aby se mohla veřejnost o Kamerunu co 
nejvíc dozvědět. Ovšem v praxi jste mohli vidět většinu návštěvníků dojících než-li studujících.  
Celá akce byla nadměrně vydařená. Kromě skautů se o program starali tématické hudební 
skupiny, taneční skupiny a skvělí pořadatelé. Potěšující bylo, že náš stan nenavštívili pouze jiní 
skauti, ale též mnoho cizinců. Holešovské skautky velmi dobře prezentovaly svůj Kamerun a 
zasloužily se taktéž o to, že mnoho Pražanů alespoň namátkou ví, kde se Kamerun a mimo jiné 
městečko Holešov nalézá. 
Setkáním na Staromáku to však všechno neskončilo, pro skauty bylo na sobotu a neděli 
připraveno mnoho dalších programů. My jsme navštívily některé pražské památky, večer jsme 
zašly do divadla, do kina a na Křižíkovu fontánu. V neděli jsme si užily adrenalinovou část 
programu, a to lanové centrum a rafting na kanále. Během celého víkendu jsme si taky bohatě 
užily městskou dopravu (především metro), kterou jsme měly zadarmo. 
Víkend to byl rozhodně podařený a to díky krásnému počasí i dobře připravenému programu. 

Napsala Terka 



 
 

 
Vytvoø si vlastní turistickou stezku 
Vykresli turistické značky tak, aby vytvářely 
stezky. Pozor, ale na turistických stezkách 
potkáš pouze 4 barvy!  
Které to jsou? (počet čárek odpovídá počtu písmen) 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _  



Turistické znaèky 
Pamatuješ si kam tě dovedly jednotlivé turistické značky? Co tedy 
značí? 

 
                                                                                                         
 

 
 

 
 

 
 
Omalovánky 
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Největší úspěch, no v poslední době byl můj největší úspěch to, 
že jsem se dostala na gympl, ale hned potom to bylo vítězství v 
prestižní soutěži miss čarodějnice. 

Tak ahoj jmenuju se Žanda alijas 
Breberka :-D, ráda kreslím a mám 
ráda vývar z mu ří nožky 
 

No na gympl z trucu a do miss sem se dostala úplně náhodou. 

Proč jsi se rozhodla p řihlásit na gympl a do miss?  

No myslím že to byla nová zkušenost a že se utužily vztahy               
v kolektivu:-D. 

Co si o volb ě miss a v ůbec o celám sletu čarod ějnic myslíš?  

No, já myslím že by to měla být úplně nenápadná osoba, která se 
normálně pohybuje mezi lidmi. Jak by měla vypadat? No myslím 
že éra čarodějnic s bradavicí na nose už je za náma, takže by 
neměla vybočovat z normálu. 

Jaké vlastnosti by m ěla mít čarod ějnice a jak by m ěla vypadat?  

s Miss-�andou 

Jaký je tv ůj nejv ětší úsp ěch?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím kratší, tím lepší, v 
módě budou aktuální 
pruhy, puntíky a 
fialová barva. 

Mohla by jsi nám 
popsat letošní trendy 
v čarod ějné mód ě? 

Skaut, to je nadlouho, ale jsem moc ráda 
že tam chodím, protože tam mám velice 
dobré kamarády a taky je to vždy takové 
odreagování po namáhavém týdnu, když 
máme schůzku v pátek. 

Co ty a skaut?  

No v první řadě se mi vybaví náš 
oddíl a potom velké lány slunečnic, 
které bývají vždycky v létě na jižní 
Moravě:-D, dlouhé a nekonečné. 

Slunečník čtu pokaždé a moc se mi líbí, protože je 
to takové malé shrnutí toho, co se děje celý měsíc 

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

Čteš Slune čník? A jak se ti, co se ti na n ěm  líbí?  

Když je láska v srdci , tak jde 
všechno líp:-D 
 

Mohl  by jsi nám zanechat n ějaký 
optimistický vzkaz? 
 

Nimbus 2000. 

Jaké je tvé nejoblíben ější košt ě? 



 
NEJ FOTKY Z(E) … 
 
… ÈARODÌJNIC 

 
… ZÁVODÙ 

 

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov 
26. číslo vyšlo 11. 6. 2007 
uzávěrka 27. čísla bude 18. 7. 2007 
adresa: klubovna Slunečnic (krbovka), kapsář Redakce 
http://skautky.zholesova.cz/slunecnik 
Cena 5 Kč.  Chyby vyhrazeny. 


