







Čau Sůvy,
tohle je nové Vejrej!, a vy se ptáte: „Cože?“.
Inu, dovolte mi představit vám náš
znovuzrozený oddílový časopis. Dočtete se
v něm vždy o aktuálním dění v Sůvách,
počtete si, jak jsme se měli na uplynulých
akcích a také, co chystáme nového.
To,
že
časopis
obnovujeme
právě
v listopadu, není tak úplně náhoda.
V listopadu totiž Sůvy slaví narozeniny,
takže tohle je náš dárek oddílu! A kolik let,
že Sůvám je, a jaké to bylo, když byly Sůvy
ještě mladé a malé, se dočtete v jednom
z článků na následujících stránkách.
Ale ať neblahopřejeme pouze oddílu, tak
skromně gratulujeme i vám! K čemu?
K tomu, že držíte v rukou tento časopis!
Znamená to totiž, že máte blízko k té nejlepší
partě lidí, co se kdy seskupila. Chodíte-li do
Sův už dlouho, jistě nám dáte za pravdu.
A pokud jste v Sůvách noví, určitě už také
začínáte tušit, že to tak je.
Důkazy o tom budete moci sledovat v tomto i ve všech budoucích číslech, která
pro vás chystáme. Pokud byste se chtěli podílet na podobě časopisu tím, že nám
přispějete nějakým článkem, třeba o tom, co se vám v oddíle líbí, o nějaké
zajímavosti, nebo nám budete chtít poslat básničku či vtip, budeme rádi! Uvítáme
i nějaké vaše obrázky ilustrující zážitky z oddílu nebo vaše oblíbené vedoucí.
Vyslyšeli jsme také (a ono to ani nejde přeslechnout), že velká část Sův hraje ráda
na ukulele. Proto můžete na konci časopisu najít dvě oblíbené písničky, které rádi
na akcích zpíváme. Poslední list si můžete klidně odstřihnout a založit si vlastní
zpěvník.
Závěrem ještě vítáme v oddíle všechny nově přihlášené Sůvy. Věříme, že se vám
u nás bude líbit!
Teď už vám všem přejeme pěkné počtení a Sůvám energii, elán a nadšení do
dalších let!
Jarka








aneb akce budoucí
Vánoční víkendovka 14.-16.12.
Nenechte si ujít poslední víkendovku
tohoto roku! Čeká nás pohodička, hezká
vánoční atmosféra, pečení cukroví,
zábavné hry, výlety do hezké krajiny,
bramborový salát, legrace a dobrá
parta! Ubytovaní budeme na chalupě
tomíků v Opárenském mlýně.
Cena: 450 Kč
Sraz: 14.12. 16:20 – Hlavní nádraží u pokladen
Návrat: 16.12., čas upřesníme na schůzkách
S sebou: spacák, přezůvky, pláštěnka, kartáček a pastu, KPZ, baterku, průkazku,
oblečení na spaní (dlouhé kalhoty + mikina), ponožky a spodní prádlo, oblečení
do objektu, oblečení na ven – teplé, odolné, čepici, rukavice, dobré boty na ven,
malý batůžek na výlety, svačinu na cestu. Ešus ani karimatka nejsou potřeba, kdo
se ale bude chtít pochlubit domácím cukrovím, je srdečně vítán!
Těšíme se na vás!
Natka

aneb akce minulé
Schůzky
Letos se na schůzkách scházíme
kvůli nízkému počtu vedoucích jen
jednou za čtrnáct dní, nicméně díky
tomu jsou schůzky propracovanější,
a všichni si je o dost víc užíváme.
Mimo schůzku úvodní, kde jsme se
seznámili s novými členy a zahráli si
pár zábavných her, byly schůzky
všeho všudy dvě.
Na první z nich jsme si nejprve
zahráli dvě klasické hry, pak jsme se
snažili nakrmit se navzájem jogurtem poslepu, a nakonec jsme klubovnu
vyzdobili obtisky našich končetin.








Na druhé schůzce jsme dělali vědomostí kvíz, u kterého jsme se zaprvé dozvěděli
spoustu nových věcí a zároveň jsme se pekelně pobavili.
Martin

Podzimní prázdniny
Dne 26. října jsme vyrazili na naše již velmi oblíbené a často navštěvované místo a to do Dobré Vody u Mrákotína. Byli jsme zde již potřetí a i tentokrát si odsud
odnášíme krásné zážitky.
Letošní podzimky jsme pojali
jako dračí víkendovku. Jelikož
jsme ale v pátek přijeli dost
pozdě, moc jsme toho první
den nestihli. Každopádně
další den se stalo mnoho věcí.
První z nich se udála již
u snídaně: chvíli po snídani
k nám přišly tři podivně
vypadající osoby vydávající se
za rytíře. Nezvaní návštěvníci
nám hned začali vyprávět
o tom, že dostali za úkol najít a následně zahubit draka, který se údajně nacházel
zrovna v okolí naší základny. A komu by se nechtělo vypravit se v dešti a v zimě
za něčím, o čem nevíme, jestli to tam vůbec bude…?
Naštěstí se chtělo vlastně všem a my se vypravili hledat draka. Během
několikadenního hledání nás rytíři zasvětili do úspěšného lovu tohoto mýtického
stvoření, a navíc nás naučili bránit se, ale zároveň i na něj útočit.
A jak to celé dopadlo? Jedné
krásné (jenže opět deštivé)
noci nám rytíři (jejichž jména
jsme nikdy nezjistili) řekli, že
je ideální čas na lov. Tak jsme
se chtě nechtě vypravili ven.
Brzy se nám ovšem naši
průvodci vytratili z dohledu a
zašli někam do lesa. A to
pouze proto, že zde zaznělo
slovo „fraktál“. Ale my
navzdory tomu šli dál. Až
když jsme došli k jedné louce, vše se náhle vyjasnilo...
Drak tam opravdu byl, a nejen tak ledajaký. Byl takový... no, jak jen to říct... byl
malý a šlehal z něj oheň (což by za normálních okolností bylo v pořádku), ale
jakmile se zase ozvalo slovo „fraktál“, s drakem se něco stalo. Celý se začal třást








a postupně z něj odpadávaly kusy těla. Pak, když jsme přišli blíž, se ukázalo, že
ty údajné kusy drakova těla jsou ve skutečnosti oni rytíři. Později se ukázalo, že
trpěli těžkou schizofrenií, a proto se domnívali, že jsou drak. Nakonec se nám
podařilo je vyléčit, takže už se snad nikdy v draka nepromění. Jen jedna věc
zůstává záhadou až dodnes... proč se měnili vždy při zaznění slova „fraktál“? Ale
to je už nepodstatné. Hlavní je, že to nebyl skutečný drak, jinak by se nás asi moc
domů nevrátilo.
Satánek

Nejdeme ke dnu, hovíme si na hladině
Předpokládám,
že
jste
už
zaregistrovali fakt, že se v naší se
vyskytovalo o něco málo víc
vody, než by mělo. Skutečně tomu
tak bylo: byl jsem první, kdo se do
ní po havárii topení dostal,
a pohled na několik centimetrů
vody v prvním patře a déšť ze
stropu v suterénu byl skutečně
žalostný. Než přijel instalatér,
který vodu vypnul, tak jsem
docela
úspěšně
propadnul
depresím, které mě neopouštěly
až do odpoledne druhého dne.
Ještě předchozího večera jsem se
totiž
ozval
vedoucím
a instruktorům
(současným
i budoucím) s prosbou o pomoc…
která byla i takhle na poslední
chvíli vyslyšena! Když jsem do
klubovny dorazil poté, co mi
skončila
škola,
byl
jsem
překvapen, kolik toho dokáže taková malá parta lidí se stejným cílem (zachránit
klubovnu), udělat. Když jsem dorazil, byli jsme už z toho nejhoršího venku, a to
není vše – ti blbci se i v takové situaci smáli. Netrvalo dlouho a smál jsem se taky.
A den zázraků neskončil – Jarka na sůvím Facebooku poprosila o zapůjčení
vysoušečů a o možnost usušit si některé nejmokřejší věci, které by v klubovně
jinak zplesnivěly. A na tento příspěvek zareagovalo tolik lidí, že jsme některé
museli dokonce museli odmítat, protože už nám zkrátka došly mokré věci.
Zvláštní sůví díky patří Pavelkovým, kteří nám usušili mokré celty, které byly








jinak odsouzeny k záhubě, a také všem, kdo nám zapůjčili vysoušeče, bez kterých
by naše klubovna byla během chvilky plesnivá asi jako hermelín.
Během víkendu se tu na brigádě vystřídalo spoustu lidí – vedoucí, instruktoři,
starší sůvy, ale i oddíloví přátelé, a i těm všem děkujeme. Město, které náš
problém začalo řešit za čtyři dny, bylo díky vám vlastně bez práce.
Shrnutí tohohle šílenství – když nám (nejen obrazně) nateče do bot, tak si s tím
poradíme. Teď to možná vyzní tak, že se nám nemohlo stát nic lepšího, než že
nám prasklo topení, ale tak to rozhodně není. Čeká nás tu spousta práce. Nicméně
teď už víme, že si s tím bez problémů poradíme.
Martin
Sůvy slaví 33 let!
Je to tak, uteklo to jako voda, která se nám začátkem měsíce prohnala klubovnou,
a náš oddíl může slavit své třiatřicáté narozeniny.
Volejte: „Třikrát sláva!“ a tři dny se
radujte!
Štve vás, když vám vzdálenější
příbuzní při návštěvách říkají, jak jste
vyrostli a jak jste velcí? A ptají se, jak je
to možné, když ještě nedávno jste byli
úplně prťaví? Pojďme to samé udělat
Sůvám.
Když v roce 1985 začal vznikat náš
oddíl, nikoho jistě tenkrát nenapadlo,
že by po 33 letech měl vypadat zrovna takhle. Oddíl založila v Dolních Chabrech
Radoslava Horčíková jako pionýrský oddíl (neboť tehdy nebyla jiná možnost), ale
jejím cílem nebylo mávat vlajkami soudruhům, nýbrž vést děti k ochraně přírody.
Ve svých počátcích měl oddíl kolem deseti členů a jednu vedoucí.
Do dnešní doby Sůvy střídaly klubovny, nabíraly členy i vedoucí, měnily své
zaměření, a dokonce se před několika lety rozdělily na dva oddíly. (Kdo by se rád









dozvěděl více o tom, jak to se Sůvami bylo napříč desetiletími, nechť se podívá na
naše webovky, kde se všechno dočte.)
Sůvami za těch třiatřicet let prošly
desítky dětí, které budou navždy
spojovat zážitky z výprav do
přírody, z táborů a ze schůzek. Bylo
to možné jen kvůli vedoucím, kteří se
oddílu věnovali jako dobrovolníci ve
svém volném čase. A já bych všem
současným i minulým vedoucím
a instruktorům moc ráda poděkovala
za to, že na chvíli spojili svou cestu
s tou naší oddílovou. Někteří
v oddíle vyrostli, někteří se k nám dostali na pozvání někoho z členů. Někdo
s námi jezdil jen chvíli, někdo mnohem déle. A někdo další jistě jezdit bude.
Děkujeme, mělo to smysl! Má to smysl! Bude to mít smysl!
A jak jsou na tom dnešní Sůvy? Od přechodu k Asociaci TOM, který se odehrál
na přelomu let 2013 a 2014, zažíváme asi největší oddílový boom. Na víkendovky
a na tábory jezdíme v největším počtu, co jsme kdy jezdili (ještě v roce 2009 jezdilo
na víkendovky 6 – 10 dětí, teď jich je 30). Také se nám hůř shání dostatečně velké
ubytování a zaplníme vždy celý autobus.
Takže se dá říct, že Sůvy jsou velké.
Máme ty nejbláznivější programy
plné překvapení. Rezignovali jsme
na klasická témata a jedeme si vlastní
styl. Asi to není pro každého. Ale nás
to
baví.
Čím
šílenější
a neuvěřitelnější, tím lepší.
Takže se dá říct, že Sůvy jsou
originální. (Zlé jazyky by tvrdily, že
Sůvy jsou divné.)
V posledních letech se nám v oddíle
rozmohl takový nešvar – po každé akci přibývá sůvích hráčů na ukulele. Tvrzení,
že co Sůva, to muzikant, je objektivně asi stále trochu přehnané.
Ale určitě se dá říct, že Sůvy jsou hravé.
V poslední kapitole sůví historie rozhodně platí i to, že na našich akcích se
zaručeně dobře (a hodně!) najíte. Tento trend vznikl zhruba před deseti lety, kdy
se Jarka naučila vařit a tuhle schopnost poměrně zdatně postupně předala
ostatním. Doby, kdy naše tábory fungovaly jako odtučňovací pobyty, jsou již
dávno pasé.
Takže se dá říct, že Sůvy jsou žravé.








A co skvěle funguje v partě kolem Sův? Každý vedoucí má nějaké schopnosti
a dovednosti, kterými ti ostatní nedisponují, a tak se všichni hezky doplňujeme.
A toho samého si všímáme i u dětí, každý je šikovný na něco jiného, a nás baví
tyhle talenty a vlohy objevovat a využívat.
Takže se dá říct, že Sůvy jsou šikovné.
A čeho si vážím na sůvách já? Že jsou originální. Nechodí vyšlapanými cestami,
ale jdou si svou cestou.
Někdy je ta cesta klikatější,
jindy
náročnější,
ale
většinou je hezčí, lepší a
vlastně jediná opravdová.
Naše. Nechodíme mimo
cesty jen tak na truc, ale
prostě proto, že chceme
vědět, co leží tam, kudy
ještě nikdo nešel. Nejsme
ovce. Jsme Sůvy.
Takže se dá říct, že Sůvy
jsou své.
Ale úplně to nejlepší jsem si schovala na konec. A to je ta atmosféra, kterou cítí
každý, kdo se s námi ocitne na nějaké akci. Je to atmosféra kolektivu, který je
v pořádku. Kde se spolu lidi kamarádí. Kde je jedno, kolik vám je let, všichni si
pomáháme a učíme se jeden od druhého. Jasně, že ani tohle sluníčkové podnebí
není zcela bez mráčků. Taky se někdy pohádáme, naštveme nebo si nerozumíme.
Ale to vždycky přejde, a my na sebe dokážeme být hodní, protože se máme
všichni rádi. A nejhezčí je na tom to, že to všichni víme a nestydíme se za to.
Takže se dá říct, že Sůvy jsou milované.
Co si o tom myslíte vy? Napište nám příspěvek do dalšího čísla. A jestli souhlasíte,
říkejte to hlasitě všem okolo.
Ať žijí Sůvy!
Jarka

Celoroční bodování
Přátelé, za vaši celoroční činnost v oddíle jsme se rozhodli vás letos odměňovat.
Body bude dostávat za účast na akcích i schůzkách, za umístění v soutěžích, ale
třeba i za účast ve výzvách z našeho skvělého časopisu, či přímo za přispívání do
něj, a pak také za nějakou zvláštní a výjimečnou aktivitu, kterou se my, vedoucí,
rozhodneme odměnit. Dle vašeho umístění budete pak na konci roku odměněni.
Držíme vám všem palce!
Terka









Designová kola
Zkuste si takový malý test: nakreslete
zpaměti jízdní kolo. Že to zní až
směšně jednoduše? Tak to zkuste,
nedívejte se na žádné obrázky ani
vaše skutečné kolo a uvidíte co z toho
vyleze. Teď porovnejte svůj obrázek
se skutečným kolem. Výsledek?
Většina
z
vás
nakreslila
pravděpodobně něco kolu velmi
podobného, ale bylo by funkční
kolo?
Americko-italský umělec Gianluca Gimini sesbíral stovky přesně takovýchto
kreseb a poté je převedl díky počítačovému programu na skutečné 3D modely. „Je
to úžasné, ” říká Gimini „designér by tolik různých designů nevymyslel ani za sto
let!”
Kuba

Jeskyně velká tak, že má vlastní ekosystém?
Proč ne!
Vysoká 200 metrů, široká 150 metrů a dlouhá přes 5 kilometrů… to jsou rozměry
největší jeskyně světa Hang Son Doong ve Vietnamu. Je tak velká, že má dokonce
i vlastní ekosystém. V několika místech
se jeskyni propadl strop, a tak díky
přístupu světla a dostatku vody
z podzemní řeky vznikla tropická
džungle, tak jako v okolí jeskyně.
Uvnitř se kromě ní nachází také
vodopád, který nabízí člověkem
netknuté prostředí. Proto zde byly
nalezeny druhy rostlin a zvířat, ještě
donedávna neobjevené.
Do jeskyně se podívalo méně lidí než na
vrcholek
Mount
Everestu.
Neskutečnou jeskyni objevil v roce
1991, místní muž jménem Ho Khanh, ale vzhledem k velmi strmému vstupu








a burácivému zvuku řeky zevnitř nešel dovnitř on ani ostatní místní. Dovnitř se
tak nakonec odvážili až vědci v roce 2009.
Natka

Vánoční výzva: Pomoz Sůvám, pomůžeš Sůvám!
Předvánoční čas je ten nejhorší a zároveň
nejlepší čas, kdy se vám může stát něco
strašlivého. Pro lidi je snazší v sobě najít
kousek lidskosti a jsou ochotnější pomáhat.
Jsou si toho dobře vědomi pořadatelé
různých dobročinných sbírek, ke kterým se
připojujeme i my. Hesla charitativních sbírek
jsou obvykle: „udělej něco, zachráníš něco,“
takže jsme naše heslo volili stejným
marketingovým přístupem.
Voda nám z klubovny vzala hodně věcí. Jak to bude s náhradou těch
hodnotnějších z nich ze strany městské části, to v době uzávěrky tohoto čísla zatím
netušíme. Ale rozhodně nezískáme zpět knížky, které jsme jako vedoucí nanosili
do knihovničky, kterou jsme naneštěstí umístili přímo vadného radiátoru.
Nanosili jsme je do klubovny s vizí, že si je Sůvy budou moct půjčovat domů;
Martin měl v hlavě velký projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti… A to vše teď
jakoby… vzala voda.
Ale nemusí to tak být.
Povodeň pro naši knihovnu nemusí být tak tragická, jak by se mohlo zdát.
Všechno špatné totiž v dobré můžete zvrátit i vy! Pomozte Sůvám!
Na knížky nám nedávejte peníze. Kupte Sůvám pěknou novou knížku. Nějakou,
která se bude dětem líbit. Zajímají nás pověsti, pohádky, fantasy knížky, komiksy,
dobrodružné romány, naučné knížky pro děti, encyklopedie… Na našem webu
zveřejníme seznam knížek, o které jsme přišli, nebo které bychom si přáli do
knihovny zařadit. Pokud se rozhodnete nám knížku věnovat, napište nám o tom,
a my do seznamu doplníme, že je zadaná. Zas nepotřebujeme mít pět prvních dílů
Pána Prstenů a žádné navazující.
Děkujeme za podporu.
Knihovna is not dead!
Jarka

Uzávěrka dalšího čísla – 7.12. 2018 – příspěvky posílejte na
suvy@volny.cz









Chvilka na ukulele
DHunové i Turci, Eba i ti AFrancůzi
Gnávštěvy na víkend Da nebo na
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Asmlouvy

Dvítejte Ev penziónu AČesko
Guprostřed DEvropy
Ahory, doly, lesy, vody, pole se

snoDpy
Vstřícný lid a přívětivé klima
v noci klid
dlouhé léto, krátká zima
cizinců častý cíl
v knize hostí přečtěte si
kdo už tady byl
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Amaďarští strýcové i polští bratranci
Dod jihu Habsburci, Ez východu
Asoudruzi

Krásný kraj
všude kolem hezko
vítejte v penziónu Česko
uprostřed Evropy
hory, doly, lesy, vody, pole se snopy
A paní recepční po každé návštěvě
pěkně to uklidí, snídaně je v devět
pořádek na dvorku, kuželky a pivec
tady si oddáchne slušňák i zločinec
v kuchyni na stěně, pekně to vyzerá
je podpis Stalina, je podpis Hitlera
dvě velká srdíčka a pod tím slova
byli zme nadšeni, přijedem znova!
Krásný kraj
všude kolem hezko
vítejte v penziónu Česko
uprostřed Evropy
hory, doly, lesy, vody, pole se snopy





Lokomotiva
GPokaždé když tě vidím, Dvím, že

by to šlo
a když Emijsem přemejšlel, co cítím,
Ctak mě napadlo

jestli Gnechceš svýho osla vedle
Dmýho osla hnát,

jestli Eminechceš se mnou tahat Cze
země rezavej drát
GJsi lokoDmotiva, která Emise řítí
Ctmou,
Gjsi indiDáni, kteří Emiprérií Cjedou,
Gjsi kulka Dvystřelená Emido mojí
Chlavy,
Gjsi prezident Da já tvé Emispojené
Cstáty

Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to
se má
je to koruna žvejkačkou ke špejli
přilepená,
a dva kelímky vod jogurtu, co je
mezi nima niť,







můžeme si takhle
budeme chtít

volat,

když

Jsi lokomotiva, která se řítí tmou,
jsi indiáni, kteří prérií jedou,
jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,
jsi prezident a já tvé spojené státy
Každej příběh má svůj konec, ale né
ten náš,
nám to bude navždy dojit, všude
kam se podíváš,
naše kachny budou zlato nosit a
krmit se popcornem,
já to každej večer spláchnu
půlnočním expresem
Jsi lokomotiva, která se řítí tmou,
jsi indiáni, kteří prérií jedou,
jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,
jsi prezident a já tvé spojené státy
Dětem dáme jména Jessie, Jeddej, Jad
a John,
ve stopadesáti letech ho budu mít
stále jako slon,
a ty neztratíš svoji krásu, stále štíhlá
kolem pasu,
stále dokážeš mě chytit lasem a
přitáhnout na terasu

