Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy
Plán akcí školní rok 2016/2017
SCHŮZKY: každé úterý 17:00 – 18:30 (vedoucí Jarkáč/Mravenec)
JEDNODENÍ AKCE: so 8. 10. 2016
Zdravověda - Víte jak se zachovat když uvidíte někoho nehybně ležet na chodníku nebo když se Váš kamarád
popálí? Přijďte v sobotu 8. 10. do klubovny, kde Vás to všechno naučíme a určitě to nebude jen takové čtení
z knížky nebo nudné vyprávění co byste měli udělat. Všechny znalosti se Vám budou hodit do oddílového ale
i normálního života! A co Vás čeká? Naučíte se co první dělat když uvidíte zraněného, jak rozpoznat infarkt,
jak ošetřit opařeniny, odřeniny, jak vypadá stabilizovaná poloha, nebo jak se chovat při krvácení…to není
rozhodně všechno. Po tomto dni Vás čeká ještě takové zopakování na další schůzce tedy 18. 10., kde byste
rozhodně neměli chybět! Takže se určitě hlaste, bude to super a určitě toho dne nebudete litovat! Sraz:
klubovna 8:45, Návrat: klubovna 17:00, cena: 0 Kč, S sebou: do batůžku jídlo na celý den, pití nepotřebujete
v klubovně je ho dost; na sebe pohodlné oblečení, sůví zápisník, tužku, přihlášení: do úterý 4. 10. 2016 včetně

PODZIMKY: st 26. – ne 30. 10. 2016
První velká akce školního roku je tady! Podzimní prázdniny strávíme v Meznu na benešovsku.
Čekají nás výlety, hry, hraní na kytárku a zpívání, vyvařování šmakulád a samozřejmě taky tradiční podzimní
narozeninová párty!:-)
Odjezd: středa dopoledne, návrat: neděle odpoledne.
S sebou – do jednoho batohu: spacák, KPZ, Sůví průkazku (nebo jiný doklad kde je fotka a věk), Sůví placku,
šátek, Sůví zápisník a tužku, ešus a lžíci, plecháček, nožík, vhodné oblečení dle počasí na ven, domácí oblečení,
flašku na pití (1,5l), svačinu na cestu (nejlépe ve svačinové krabičce), pláštěnku, čepici na hlavu, pořádné boty
na chození a běhání v rámci her po lese, příděl proviantu (který budeme rozdělovat na schůzce 25. 10.),
baterku, přezůvky, hygienické potřeby, menší batůžek na výlety.
Cena: zatím orientačně 500 – 600Kč
Přihlašování do 11. 10. 2016

LISTOPADOVÁ VÝPRAVA: 2. polovina listopadu
Info doplníme během začátku října

Strašidelná víkendOFFka: pá 18. 11. – ne 20. 11. 2016
Akce určená pro starší a nebojácné Sůvy se letos uskuteční již po páté.
VíkendOFFka je určena pro všechny Sůvy od páté třídy výš. Na rozdíl od jiných víkendovek se zde od začátku
do konce odehrává příběh, kterému je celá akce podřízena. Víkendovka se vyznačuje silnou a místy
strašidelnou atmosférou, kdy je potřeba občas překonat vlastní strach a občas čelit různým překvapením. Je
to vlastně taková celovíkendová bojovka. Proto účast mladších Sův nedoporučujeme (v případě zájmu je to
teoreticky možné po individuální konzultaci s vedením). Témata minulých ročníků: zombie, mayská, ufonská,
vikinská.
Letos se vypravíme do Harasova, což je na kokořínsku.
Věci bude potřeba sbalit do jednoho zavazadla, protože nevíme, jaká nebezpečí na nás čekají cestou a člověk
je rozhodně rychlejší a pohyblivější, když má volné ruce. A taky toho méně poztrácí.:-)
Více informací v průběhu října.
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Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy
VÁNOČKA: pá 16. 12. – ne 18. 12. 2016
Všechny zveme na oblíbenou vánoční víkendovku, kdy pečeme cukroví, děláme bramborový salát, chodíme
na výlety, zdobíme stromeček a hrajeme hry. Poslední víkendovka v daném roce, která by nikomu neměla
uniknout:-) Informace upřesníme v průběhu listopadu.

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA KONCI ROKU: 20. 12. 2016
Poslední akce, kdy se společně sejdeme, abychom se naposledy viděli všechny Sůvy i Sůvičky před Vánoci a
popřáli si všechno nejlepší do nového roku 2017. Zároveň si také zopakujeme, co jsme zažili na akcích v roce
2016 a udělíme placky novým členům a některým stávajícím dáme placku dle zásluh o stupeň vyšší. A
samozřejmě nás čeká jídlo, pití, takže pokud budete chtít přinést nějaké domácí cukroví na ochutnávku,
budeme jedině rádi.:-)

JEDNODENNÍ VÝPRAVA LEDEN/ÚNOR: info doplníme před Vánocemi
JARŇÁK: so 4. 2. – 11. 2. 2017
Jedenáctý oddílový tábor na horách během jarních prázdnin. Letos opustíme sever republiky a vypravíme se
na Šumavu – bydlet budeme v Chatě pod Skálou v Hamrech (http://www.chatapodskalou.cz/). Čekají nás
nejrůznější radovánky ve sněhu (bobování, možnost sjezdovek či běžek – nejsme však lyžařský kurz), vskutku
originální celotáborovka, spousta her a soutěží, výlety, dobrodružství, zpívání s kytárkou, dobroty…☺
Cena: 2400 Kč pro členy TOM Sůvy při zaplacení a přihlášení do 31. 1. 2016, při pozdějším přihlášení a platbě je
cena 2500 Kč. 3000 Kč pro ostatní. (Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, jídlo 5x denně, pedagogický dozor
zkušených kvalifikovaných vedoucích a zdravotníka zotavovacích akcí, dopravu na výlety, pestrý program,
pojištění a odměny do soutěží, táborové tričko.)

BŘEZEN – jarní víkendovka
Termín a další informace upřesníme do konce roku 2016.

VELIKONOČNÍ VÍKENDOVKA: 13. – 16. 4. 2017
Dobrá voda u Mrákotína.
Opět plánujeme víkendovku, kam za námi ze soboty na neděli mohou dorazit rodiče a sourozenci. Využijte
jedinečné šance poznat, jak to na našich akcích vypadá a chodí!:-)

JEDNODENNÍ VÝPRAVA: květen
Informace upřesníme

KVĚTEN/ČERVEN
Víkendovka, informace upřesníme.
TÁBOR 15. – 29. 7.
Pravděpodobně naposledy v Hůrkách na našem tábořišti. 14 dnů ve stanech s podsadou na louce
uprostřed lesů, kousek od rybníka Osika. Nezapomenutelné zážitky, ohníčky, bojovky, přespávání
pod širákem, puťák, koupačky, celotáborovka, hry, soutěže, divadla, výlety, … zkrátka vše, co
k pořádnému táboru patří!:-)
V roce 2017 se bude jednat o náš jednadvacátý letní tábor.
Cena by měla zůstat stejná jako v posledních letech – tedy 2900 Kč pro členy oddílu při včasném
přihlášení a platbě.
ZAHRANIČNÍ AKCE PRO STARŠÍ SŮVY – DRUHÁ POLOVINA SRPNA
Upřesníme v listopadu 2016. Týdenní puťák mimo ČR.
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