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Zprávy z první ruky 
aneb Slovo úvodem 

 
Vážení čtenáři, 
v ruce právě držíte Slunečník, 
který se tomu původnímu 
skoro nepodobá. Přesto se na 
něj hned prosím nedívejte 
skepticky. Zkusíme vás teď 
seznámit se změnami, které 
jsme ve Slunečníku provedli. 
Za prvé: změnu formátu jste 
si vyžádali vy, čtenáři. Další 
změnou je to, že se budeme 
snažit, aby Slunečník 
vycházel pravidelně každý 
měsíc. Některé změny jsme 
provedli také v obsahu 
(například: Dvě stránky pro 
světlušky; Co se bude dít). 
Tak doufáme, že se vám 
Slunečník bude líbit  

REDAKCE 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SSttrráánnkkaa  zz  kkrroonniikkyy  



 
Jak působí krajina na člověka 

Snad každý z nás má v oblibě nějakou určitou 
krajinu. Krajinu svého srdce. Pro někoho je to pahorkatina rodného kraje, 
pro jiného je to důvěrně známé místo, v němž prožil něco pěkného, a ještě 
pro jiného to může být třeba městská čtvrť, v níž bydlí a kde zná každý dům 
a každé zákoutí. O takových čistě osobních, „soukromých“ krajinách však 
nechci teď hovořit. Krajiny, které mám na mysli, jsou obecného charakteru. 
Jsou to jakési základní prototypy krajin a jde mi o to vystihnout, jak tyto 
krajiny působí na člověka všeobecně. Jak se v nich cítí většina lidí. K 
úvahám nad vztahem člověka ke krajině mne podnítil průzkum rakouských 
antropologů, kteří se pokoušeli zjistit, zda má člověk v podvědomí 
zakotvenou představu jakési ideální prapůvodní krajiny. Zhodnotili výsledky 
dětí a mladistvých, u nichž se dalo předpokládat, že si ještě žádný pevný 
vztah k nějaké určité krajině nevytvořili, a že tedy jejich odpovědi budou spíš 
zrcadlit podvědomí, než by tomu bylo u dospělých. Z řady promítnutých 
obrazů nejrůznějších krajinných typů si měly pokusné osoby zvolit ten, který 
se jim nejvíc zamlouvá a v němž by chtěly žít. Převážná většina se rozhodla 
pro typ parkové krajiny se světlými loučkami a ojedinělými skupinkami křovin 
a stromů. Antropologové z toho vyvodili, že to je v podvědomí zakotvený 
obraz africké savany, v níž se před nějakými čtyřmi miliony let začal 
odehrávat vývoj člověka. O věrohodnosti takových závěrů můžeme jistě 
oprávněně pochybovat. Kdoví, jak by asi vypadaly výsledky, kdyby si typ 
krajiny měly vybrat třeba děti eskymáků, beduínů nebo křováků. Přesto však 
je docela dobře možné, ba dokonce pravděpodobné, že se v každém z nás 
skrývají jakési zděděné vlohy, které určují náš vztah ke krajině, aniž bychom 
si toho byli plně vědomi. Měl jsem možnost poznat v životě několik různých 
typů krajin. A nejen poznat, ale důvěrně je prožít, a to znova a znova. Co 
jsem v nich prožíval a dodnes prožívám, není jen pouhý subjektivní pocit. 
Jsou to zkušenosti a zážitky, které sdílím s mnoha ostatními lidmi. Snad stojí 
za to, porovnat, do jaké míry se naše pocity shodují. Zamysleme se nad tím, 
jak na nás působí čtyři krajinné typy: lesy, moře, poušť a hory.  

(pokračování příště) 

Vybráno z Roverského kmene. 
 



 
 
 

  
  

 

Z hodiny Přírodopisu 
Není slon jako slon  

Sloni nežijí jenom 
v zoologické zahradě, ale 
hlavně v Indii a v Africe.  

Ale v životě těchto 
savců je mnoho odlišností. 

A jak poznáme slona indického od afrického? Je to jednoduché slon 
africký má oproti slonu indickém o hodně větší uši. 

 

 

Fotoalbum 
 

 
Horolezecká stěna (DIS) 
 

Slon indický Slon africký 



Co viselo v klubovně 

 
O SVĚTLUŠCE A VLČETI 

Bylo jednou malé vlče, které si šlo hrát k potoku. Líbilo se 
mu tam tak, že si nevšiml, že za chvíli bude noc. Jeho nepozornost 
se mu nevyplatila, ale měl štěstí, že ho tam uviděla světluška a 
posvítila mu na cestu. Vlče poděkovalo a dodalo: „Až budeš také v 
nouzi, pomůžu ti“. Plynul čas a vlče nezapomínalo. Když už bylo 
velké, šlo na procházku do lesa a uvidělo žluvu, jak honí světlušku. 
Žluva se lekla vlka a odletěla. A světluška řekla: „Nezapomněl jsi, 
děkuji ti.“ A tak byli nejlepší kamarádi v celém lese. 
 
 

 

Chytrý příběh k vymalování 



Tábor, Archa, stan, Mates, dveře, soused, Okiš, Lukáš, hláska, 
telefon. Hudba, snídaně, hry, oběd, odjezd, domov. (Aňa) 
 

PPrráázzddnniinnyy  DDvvoojjkkaa  
NNuullaa  NNuullaa  PPěěttkkaa  

 
Práce na téma Nejlepší zážitek z prázdnin 2005, mohli jsme 

ovšem používat pouze podstatná jména. 
 
Rakousko Güssino koně teta 
němčina kámošky koně jízda 
zážitek vedra + puťák super 
zážitek. (Ivča) 

 
Puťák, 

Jeseníky, 
déšť, stan, noc, sen, o filmu, natáčení, 
hrad, čaroděj + (ka), tlačítko, vysunutý 
kámen, hůlka, kozlo, překážky, truhla, 
podoba, člověk, panty, víko, kniha, 
Škola čar a kouzel, příběh, o Toma 
Raddeleovy, paměť, já, te. 
(Morseovka) 
 

Prázdniny dvatisícepět  
Srpen, Jump, skupinky=klany, lidé, čas, kopec, káď, voda, 
vezír, překvapení, mokro, sliby, kelímky, voda, kýbl, voda, 
kelímky, voda, kýbl, voda, kelímky, voda, kýbl, voda, 1 cm, 
voda, vezír, čokoláda, O. K. (Anežka) 
 



Prázdniny (Lenka) 
Archa. Vedoucí Laďa Kethrin – 
Francouzka oblečení dávné. 
Vedoucí Okyš Francoa – Francouz 
nagelovaný frajér. Kethrin + 
Francoa = sranda = hry = 
vyhodnocení = kokina – moc! 
 
 

Srpen tábor Archa. Skupinka 
Ladies Gigantic: Kami-leader, 
Mářa, Maruška, Nika, Martička, 
Helča, Barča-angel. Skupinka ne 
chyba. Večer starší táborníci, 
povídání téma: Bůh, Rodina. 
Řešení otázek, zajímavost 
pokecání. Hra psychika Fakultní 

nemocnice. (Kami) 

 
 
 
 

organizace Káťa 

Tábor, kámoši, 
kámošky, změna, 

sranda, hry. (Tamča) 

Prá zdniny 
Maminka, já, třešně, trhačky, 
kuličky, koše, bedny, kuli, kuli, 
kuli, kuli, ráno poledne, kuli, 
kuli, autobus, bedny, cesta, 
dům, schody, sklenice, zavářka, 
kuličky, lák, víčka, hrnec, 
žlička, žaludek, trávení, 
žaludek, bolesti, týden, záchod 
… (Králík) 



O prázdninách jsme byli na 

puťáku v Jesníkách, a protože se 

tam i fotilo, otiskujeme některé 

pěkné fotky.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scouts Say 
 
What do you think about religion and 
spirituality in Scouting ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slunečník – časopis 1. oddílu skautek Slunečnice, středisko Holešov 
15. číslo vyšlo 30. 9. 
uzávěrka 16. čísla bude 14. 9. 
adresa: klubovna 1. oddílu skautek Slunečnice, kapsář Redakce 

Mwaona Nyirongo, 16 
ans 
Pays: Malawi 
Religion: Chrétien 
“C’est bien d’être croyant 
et de voir diverses 
religions dans le 
scoutisme. Cela nous 
apprend à faire le bien 
ou à ne pas faire du mal 
aux gens. Si vous avez 
des doutes dans la vie, 
la religion peut vous 
aider à être soutenu”. 

 

R. Sandeep 
Country: India 
Religion: Hinduism 
“Scouting will teach us 
that all religions are the 
same. Scouting brings all 
the communities under 
the shadow like world 
Scouting in the jamboree. 
It gives us unity to live, 
gather and make world 
peace and environmental 
protection. Religion 
makes all Scouts and 
guides to follow good 
ways as their path.” 
 

Almed Elmligy, 23 
Country: Egypt 
Religion: Islam 
“God created Earth, Eve 
and Adam. So we are 
brothers in our world. We 
must respect our religions. 
Likewise we are now here, 
from all over the world. We 
should respect Scouting 
and have to respect each 
other. Lastly, ‘El Salam 
Alekom’ means `Peace be 
on you.´ 

 


