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1.- 3. února – Expedice AVAŠAK 
22. února – Den sesterství  
 

NNaarroozzeenniinnyy  oossllaavvíí  nneebboo  oossllaavviillyy::  
16 let –Žanda, 9 let –Markétka. 
SSvváátteekk  mmáá  Žanda.  
VŠEM PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ!!!  

 
Vážené čtenářky/ popř. vážení 
čtenáři! 
V prvním čísle nového roku 
2008 by jsme vám chtěly do 
tohoto roku popřát lásku, štěstí, 
zdraví, splněná přání … 
A co vás čeká v tomto čísle 
Slunečníku? 
Pro každý Slunečník budeme 
vybírat jedno téma, kterému se 
budou věnovat ve většině 
rubrik. Pro toto číslo jsme 
vybraly téma ČESKÁ 
REPUBLIKA. 
Všechny rozhovory ve 
Slunečníku se zatím týkaly 
osob, kteří jsou více či méně 
skauti. Od tohoto čísla zavítáme 
i k jiným dětským organizacím. 
Stále vítáme vaše příspěvky a to 
buď v kapsáři REDAKCE nebo 
na mailu skautky-
holesov@centrum.cz. 
Krásnou zasněženou zimu a  
příjemný čas strávený při čtení 
Slunečníku přeje 
 

REDAKCE 
 



                              

 
 
 
 

Hudební nástroje  
v baroku 
Hudební nástroje přejímá baroko z renesance, přičemž většina nástrojů prochází 
konstrukčními úpravami. Mění se tvar smyčce, u dechových nástrojů (příčné flétny) 
se objevují klapky. Nepočítáme-li kladívkový klavír, mnoho nástrojů vynalezeno 
nebylo. 

V umělecké hudbě se užívají: housle, viola, violoncello, kontrabas, viola da gamba, 
loutna, kytara, theorba, harfa, cembalo, varhany, flétny příčné i zobcové, hoboj, fagot, 
chalimeaux, cink, klarina, pozoun, lesní roh, tympány. 

V lidové hudbě se užívají: oktávové housle, niněru, kytaru, cimbál, grumle, příčnou 
píšťalu, flažolet (zobcová fétna), šalmaj, dudy, krumhorn (zakřivený roh), buben, 
kastaněty, xylofon, zvonky, řehtačky a další. 

Barokní hudba přináší strukturální inovace: dur-mollovou harmonii, generálbas (basso 
continuo), koncertantní princip, monodii, moderní systém taktů. 

                                                                                                                                                
    
    
    
    
    
    
    

  Kastaněty    Cembalo  Loutna            Viola de gamba 
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na 3 metrech. Zmenšuje se i ledovec v Antarktidě. Ústup 
antarktických ledovců není spojován s vyšší teplotou vzduchu 
ale s teplejšími mořskými proudy, které pronikají k podloží a 
urychlují odlamování ledu. 

Tání ledovců je jev související s globálním oteplováním. Je 
to sice přirozený jev, který se ovšem v posledních letech 
dostal nad přirozenou hranici.  
Ledovce se dělí na kontinentální (př. Antarktida, Grónsko) a 
horské (př. Alpy). Výzkumy prokázaly, že dochází 
k jednoznačnému ústupu 142 z 144 horských ledovců. 

Ustupují však i 
kontinentální 
ledovce. 
Zalednění 
Grónska mizí 
rychlostí 50 km 
krychlových za 
rok. Průměrná 
tloušťka ledu v 
Arktidě se 
zmenšila, nyní je  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Od roku 1960 ubylo 10% veškeré ledové pokrývky Země. 
Doba, po kterou jsou zamrzlé řeky a jezera na severní 
polokouli, se zkrátila o dva týdny. 
Tloušťka zalednění v Severním ledovém oceánu se na jaře a 
v létě zmenšuje o 40%. Průměrná tloušťka ledu v Arktidě se 
zmenšila, nyní je na 3 metrech.  Trhliny na zamrzlém oceánu 
dosahují délky až 2000km. 

Tání ledovců může 
má za následek 
zvyšování hladiny 
moří, ubývání sladké 
vody či možné změny 
v mořských proudech. 
Dále pak může vést 
ke změnám fauny a 
flóry, nedostatku 
potravin, ohrožení  

zdraví a také k přírodním popř, následovně humanitárním 
katastrofám. 
 

Předpovědi do 
budoucnosti jsou různé. 
"Tímto tempem se 
všechny ledovce rozpustí 
asi do 150 let," říká 
glaciolog Duncan 
Wingham z londýnské 
University College. Ne 
všechny předpovědi jsou 
však takto skeptické. 

napsala Kami 



 
 
 

 
 

Milé skautky, 
Skoro v celém Slunečníku se věnujeme České republiky, 
a tak i v této rubrice si své znalosti rozšíříte a zopakujete. 
 

MAPA 
 
ÚKOLY: 
� Pojmenuj jednotlivé kraje: 
hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | 
Karlovarský kraj | Ústecký kraj  | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | 
Pardubický kraj | kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | 
Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj  
� Vyznač národní parky:  
NP České Švýcarsko, Krkonošský NP, NP Šumava, NP Podyjí 

  



HISTORICKÉ OSOBNOSTI 
 
Spoj portrét se jménem osobnosti a přiřaď k nim tyto 
přívlastky:  
Otec národa; Bájná postava; První český prezident; Patron české 
země; Učitel národů; Dcera Přemysla Otakara I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÈESKÉ FIRMY 
 
Se kterými českými městy jsou spojeny tyto firmy? 
Nabídka: Zlín, České Budějovice, Plzeň. 
 

 
 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) 
 
 

Karel IV. (1316 –1378) 
 

Jan Amos Komenský (1592–1670 
Amsterdam)  

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937 
Lány)  

Kněžna Libuše 

Svatá Anežka Česká (1211 –1282)  



 
 

 
Milé světlušky, 
Jak znáte svoji vlast? V dnešním 
Slunečníku si to můžete ověřit a taky si 
své znalosti rozšířit. Hodně štěstí!!! 
 
ÈESKÁ REPUBLIKA 
Vyber správný údaj o České republice. 
Hlavní město: Brno, Londýn, Praha  
Rozloha: 150 025 km², 78 886 km², 96 145 km² 
Nejvyšší bod: Praděd (1491 m n. m.), Sněžka (1602 m n. m.), Sněžník 
(1845 m n. m.) 
Počet obyvatel: 10 349 372, 15 256, 25 597 153 
Jazyk:  angličtina, čeština, slovanština, moravština. 
Státní zřízení: republika, demokracie, monarchie 
 

OMALOVÁNKY O ÈR 
 
Vykresli státní znak a vlajku správnými barvami. 

 

 
 

 



MAPA 
 
ÚKOLY: 
� Přiřaď názvy měst: 
Ústí nad Labem, Plzeň, Olomouc, Brno,  České Budějovice, Hradec 
Králové, Praha 
� Vyznač místo, kde bydlíš. 

 
MÌSTA Z NAŠEHO OKOLÍ 
Poznáš města ze svého okolí? 
 
_____________      _______________      ___________ 
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Zkratka TOM znamená turistický oddíl mládeže. Chodí k nám děti, 
kterým nabízíme možnost využití volného času lépe, než sezením u 
počítače, kouřením a tak. Prostě podobné jako skaut nebo pionýr.   
V současné době je nás okolo 70ti a všechny nás to strašně baví! 
 

Jmenuju se Petr N ěěěěmčík, ale 
kamarádi mi říkají Iktome, což 
je jm éno pocházející z řeči 
Lakot ů. Chodím do oddílu TOM 
Medvěěěědí stopa, což je m ůj 
nejv ěěěětší koní ček spole čněěěě s 
lakrosem, který hraju za tý m 
Ikto čante Holešov. Ješt ěěěě bych 
snad mohl říct, že jsem členem 
parlamentu d ěěěětí a mlá deže 
Holešov a to je asi všechno. 
Moje další koní čky už jsou 
mizivé.  
 

s Iktomem 

Co je to TOM Medv ědí stopa?  

Jo už asi 7 roků se věnujem fantasy. 
Chápeš meče, zbroje a tak. Je to pro 
nás nejlepší, protože na nic jinýho 
nemáme vybavení. Takže fantasy je 
naše jakoby celoroční hra s jakýmsi 
vyvrcholením na táboře. Jinak míváme 
schůzky každý pátek a tam hrajem 
normálně hry, plníme zkoušky a tak 
různý věci. Samozřejmě chodíme na 
výpravy a jezdíme na víkendovky, 
který nás asi baví úplně nejvíc. 
 

A co d ěláte konkrétn ě? Máte n ějaké spešl zam ěření?  



 

Jo, vím, že Kuba byl skaut,  někdy se o tom taky zmiňuje, ale nejsem 
si jistý, jestli používá nějaké skautské metody, protože já nevím, jaké 
metody skauti mají. Snad jen možná naše medvědí stezka. To je 
taková zkouška pro nováčky, kterou oni musí splnit, aby mohli s 
náma jezdit na akce. Řekl bych, že je to podobné bobříkům, akorát 
máme jiné úkoly. 

Víš že váš hlavní vedoucí byl skaut? Myslíš, že 
nějaké skautské metody používá i ve vašem oddí le? 

Ještě jsem ho neviděl, ale znám ho z vašich stránek, na kterých jsem 
už párkrát byl (jsou mimochodem velice hezké). Tam jsem viděl, že 
nějaký časopis máte, ale nepodíval jsem se. Musím to napravit. Jinak 
svůj časopis taky máme - jmenuje se BrumBác. Založili jsme ho 
minulý rok a už vyšlo 7 čísel. Pokud byste se chtěli podívat, můžete si 
ho stáhnout na našem webu www.medvedistopa.cz. 

Viděl si už náš oddílový časopis Slune čník a naše webové 
stránky? Co na n ě říkáš? A máte n ěco takového taky?  

Hrajeme Moravskou lakrosovou ligu. Je to jediná liga tady na Moravě, ale 
v Čechách se hrají další 4 ligy. V Moravské lize hraje tento rok 10 týmů - 
3 týmy z Brna, dva z Holešova, jeden z uherského Brodu, Zábřehu, 
Ostravy, Mikulova a Blanska. Náš tým je v lize 4.  
 

Říkal jsi, že hraješ lak ros. Ve skautu lakros hrajeme taky, 
ale můžeš nám říct n ěco o sout ěži, ve které hrajete?  

Tak to je těžký. Asi se vždycky nejvíc těším na Totemy, což je taková 
hra, která se hraje v lese 24 hodin. Je to o tom, najít si někde ve 
vymezeném prostředí tábor a po zahájení hry najít ostatní tábory a 
vybrat jim všechny totemy. Je to strašně akční, vždycky je tak 5 týmů, 
který tvoříme jenom my a bystřický oddíl Pawnee. Takže tam bych 
vás za celý oddíl pozval. Je to fakt super akce. 

Která vaše akce je podle tebe nej, na jakou by jsi nás pozval?  

O vašem oddíle právě docela málo. Myslím, že jste rozděleni na holky 
a kluky. Kluci se jmenují Bílý jednorožec a holky jsou světlušky a 
slunečnice. Ale vůbec si tím nejsem jistý, tak doufám, že neudělám 
velký trapas. A ještě vím, že jste všichni hodně dobří :-) 

Co víš o našem oddíle?  



Mám svůj oblíbený citát: Balvanem 
skutečnosti pohne pírko fantazie. 
Dobrej že? 
 

 

V lakrose bych chtěl vyhrát moravskou 
ligu a postoupit tak na Mistrovství 
České republiky, které bych chtěl 
samozřejmě taky někdy vyhrát. V 
oddíle bych si přál, aby nás zůstalo 
aspoň tolik, kolik je nás teď, a aby nám 
starším fungovala stoprocentní 
spolupráce, bez které se při vedení tak 
velkého oddílu neobejdeme. Taky bych 
si přál, aby mě to nikdy nepřestalo 
bavit a abych mezi ně chodil pořád 
stejně rád jako tam chodím teď. 

Čeho by jsi cht ěl v lakrosu a taky v oddíle dosáhnout?  
 

Když se řekne slunečnice, tak se mi vybaví žlutý pole plné obrovských 
slunečnic, a když nad tím chvilku přemýšlím, vybaví se mi holešovské 
skautky. No a když se řekne slunečník, tak se mi vybaví nějaká pláž, 
kde je těch slunečníků strašně moc. Ale po dnešním rozhovoru si budu 
spíše vybavovat váš časopis :-) 

Mám naši školu (pozn. red. Gymnázium L. Jaroše, Holešov)  rád. Je i 
docela hezká :-D. Horší to bude se vztahem k učení, které bych u sebe 
zahrnul až na poslední místo oblíbenosti. 
 

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

Jaký je tv ůj vztah ke škole? 

Mohl by jsi nám zanec hat n ějaký 
optimistický vzkaz? 
 

Mám to jméno už asi od osmi let, ale 
důvod si snažím nechávat pro sebe. 
Většinou se ale nechám přemluvit a 
všechno řeknu. Nicméně sem do 
časopisu vám to nepovím, ale pokud 
by to někoho tak moc zajímalo ať se 
mě zeptá osobně - nechám se 
přemluvit :-D 

Před poslední otázkou by m ě ješt ě zajímalo, pro č jsi Iktome?  



 
 
 

 
 

 
Milé čtenářky Slunečníku, 
od minulého se v této rubrice setkáváte se soutěží. Nyní 
vám ještě přiblížíme pravidla: 
� úkoly jsou rozdělené podle věku 

(světlušky/skautky/rangers) 
� řešení úkolů posílejte na mail: skautky-

holesov@centrum.cz nebo vhoďte do kapsáře REDAKCE 
v klubovně či odevzdejte své vedoucí na schůzce. 

� za každý splněný úkol dostanete body, za které si budeš 
moci v soutěžní sekci Obchůdku 
(http://skautky.zholesova.cz) „koupit“ pěkné ceny. 

 
 
 

Téma: PPAAMMÁÁTTKKYY  UUNNEESSCCOO  VV  ČČRR  
 

o  Zjisti a napiš něco o památkách UNESCO v Kroměříži. 
o  Napiš seznam českých kulturních památek UNESCO. 
o  Popiš 2 vybrané české památky UNESCO (jednu kulturní a 

jednu přírodní). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

zde odstřihni 



� počet bodů můžeš sledovat na našich internetových i 
časopisových stránkách. 

Přejeme to mnoho štěstí při plnění úkolů! 
 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - 
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní 
organizace při Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. 
UNESCO má sídlo v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění 
a sbližování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, 
vědecké a ostatní kulturní činnosti. 
V roce 1972 přijaly členské země UNESCO Úmluvu 
o světovém dědictví, která doplňuje úpravu péče o 
přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a 
která směřuje k identifikaci, ochraně, obnově 
prezentaci nejvýznamnějších světových památek. 
Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového 
dědictví (World Heritage List), do něhož jsou 
zapisovány památky s mimořádnými univerzálními 
hodnotami..  

 
 

 
o Nakresli znak památek UNESCO. 
o Napiš seznam českých přírodních památek UNESCO a jednu 

z nich popiš. 
o  Co by jsi zařadila mezi památky UNESCO? – Krátká úvaha. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Nakresli obrázek/napiš příběh s památkou UNESCO. 

zde odstřihni 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stále SBÍRÁME HLINÍK !!! 
Nezapomínejte, že stále sbíráme 
hliník – tzn. především umyté 
hliníkové obaly z potravin (ze sýrů, 
paštik, víčka od jogurtů apod.), ale i 
další jakýkoliv hliník. 
Vše hliníkové házejte do koše 
v klubovně se označením „hliník“. 

http://skautky.zholesova.cz 
aneb co najdete na netu 

 
Novinka: VIDEA NA WEBU – v rubrice KRONIKA najde několik 
videí z oddílové činnosti (př. ze Závodů, z Vánoční schůzky) 

NAŠE ČLÁNKY –  nová rubrika (najdete v části „naše…“), 
v této rubrice si můžete přečíst zajímavé články, které se více či 
méně týkají našeho oddílu a také skautingu. 

NEJ TITULNÍ STRÁNKA SLUNEČNÍKU ROKU 2007 
Hlasujte v naší anketě o nej titulní stránku roku 2007. 
Jak můžu hlasovat? 
1. Pomocí ankety uvedené na našich webových stránkách. 
2. Vhozením lístku s číslem obálky, pro kterou hlasuji, a vaším jménem 
do kapsáře REDAKCE. 
3. Poslání zprávy obsahující číslo obálky, pro kterou hlasuji, a vašeho 
jména na mail skautky-holesov@centrum.cz. 
 Hlasy poslané mailem a vhozené do KAPSÁŘE budou slosovány a 
výherci se můžou těšit na pěkné slunečníkové ceny. 



 

 
Libanonský chleba 
  
doba pøípravy je cca 20 minut plus kynutí 
 
Ingredience: 
7 gr granulovaných kvasnic, 
375 ml vody, 
500 gr hladké mouky, 
2 lāíce cukru, 
1 lāièka soli 
 
Pøíprava: 
Smíchejte výše uvedené suroviny a ruènì nebo pomocí robotu   
umíchejte tuāší tìsto. Dejte vykynout na teplé místo. Kdyā tìsto   
zdvojnásobí objem, rozdìlte na 6 nebo 8 stejných dílù.  
Na pomouèeném vále vyválejte asi pùl centimetru vysoké placky. 
Nechte opìt chvíli kynout, potøete mlékem. 
Dejte péct do horké trouby (250 °C) na asi 8 minut. Obra5te,   
aby trochu zhnìdla i druhá strana. 
Po vychladnutí dejte do igelitového pytlíku, aby zùstal chleba    
vláèný. 
 
Poznámka: Tyto chlebové placky se pouāívají na proslulý doner  
kebab, ale dá se do nich zabalit skoro vše. Také se dají pouāít 
jako podklad na rychlou pizzu. 
Pùvodní kuchyní tohoto receptu je Libanon. 
 

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov 
29. číslo vyšlo 15. 1. 2008 
uzávěrka 30. čísla bude  8. 2. 2008 
adresa: klubovna, kapsář Redakce; mail: skautky-holesov@centrum.cz 
http://slunecnik.zholesova.cz 
Cena 5 Kč.  Chyby vyhrazeny. 

 


