





Ahoj bando!
Den D, hodina H, minuta M nastaly a my jsme v nové klubovně.
Volejme sláva a tři dny se radujme! Co tři dny… radujme se
pořád! A až se dostatečně vyjásáte, podívejte se, co nového nám
přináší další číslo Vejreje. Pořád tu máme spoustu věcí, na které se můžeme těšit.
Určitě už vyhlížíte jarní prázdniny a s nimi další zimní tábor. Připomeňte si
důležité informace a získejte další zajímavé tipy, které by se vám mezi vikingy
mohly hodit. Mějte se krásně!
(Ivet)

Sháníme tábořiště
Nic netrvá věčně… A tak se i naše působení v Hůrkách blíží
ke konci. Ještě je předčasné smutnit a stýskat si, protože
v létě 2016 a 2017 tam budeme moct jet, ale příští léto už to
bude naposledy. Majitel louky na ní bude chtít stavět, což
byl záměr, o jehož existenci jsme věděli celou dobu.
V Hůrkách to je krásné a zažili jsme tam mnoho báječných věcí (a ještě zažijeme).
Ze současných sůvích dětí vlastně nikdo nepamatuje tábory na jiném místě a to
už nám ty nejstarší děti docela kvapem dorůstají do věku instruktorů.
Ale změna je život! Rozhodli jsme se k tomu postavit čelem a provozovat vlastní
tábořiště chceme i v budoucnosti, která pro nás začíná létem 2018 a trvá do
nekonečna.:-)
Leží před námi tedy nelehký úkol: najít podobně skvělou louku, jako je ta hůrecká.
Budeme rádi, když o naší snaze sehnat nějaké prima místo začnete promlouvat
s dalšími lidmi, a budeme doufat, že to někdy padne na úrodnou půdu.
Co potřebujeme? Rovnou louku v rozumné vzdálenosti od civilizace (rozhodně
ne kemp), zdroj pitné vody v bezprostřední blízkosti tábořiště, možnost na louce
vybudovat srub nebo jinou pevnou stavbu coby kuchyni, koupání v okolí a
možnost dojet autem také do blízkosti tábora. Elektřina je velkou výhodou, ale
nebude-li zbytí, obejdeme se i bez ní. Lokalita ideálně na pomezí Středočeského
kraje – rádi bychom tábořili blíž k Praze než dosud, ale koneckonců se
osvědčeným jižním Čechám bránit také nebudeme. Nechceme jen nikam výrazně
daleko, kam se nedá o prázdninách dostat hromadnou
dopravou v čase pod tři hodiny.
Co nabízíme? Nic moc. :-) Pár peněz a čestné slovo, že si
tábořiště dovedeme samostatně vybudovat a obstarávat. Ale
hlavně se s námi nese dobrý pocit z toho, že je s loukou
nakládáno nadmíru smysluplně.






Máte tipy? Dejte nám o nich vědět. Případně se na cokoliv ptejte Jarky, o tohle jí
opravdu jde, tak ráda vše zodpoví!
Děkujeme!:-)
(Jarka)

Předtáborová motivačka
Je už tradicí, že před jarňákem vždy pořádáme nějakou stylovou motivačku
v Praze. Nejinak tomu bude i v tomto roce! Počítejte s akcí ze soboty 20. 2. na
neděli 21. 2. – akce bude nezvykle delší, protože také nabídne příležitost přespat
v nové klubovně! Zváni jsou především všichni přihlášení účastníci jarňáku, ale
mohou se s námi za vikinským dobrodružstvím vypravit i Sůvy, které na tábor
nepojedou.
Přihlášky do 9. 2.
(Jarka)

Jarňák 2016
Jarní prázdniny a s nimi i slavnostní
zakončení našeho vikinského pololetí na
zimním táboře v Jizerských horách se
velmi rychle blíží, a tak si ještě jednou
pojďme připomenout nejdůležitější
údaje.
Jedná se o jubilejní 10. zimní tábor našeho oddílu a rozhodně to bude stát za to!
Základní údaje
Termín tábora: 5. 3. – 12. 3. 2016
Sraz k odjezdu: Kobylisy u fontánky. Čas bude upřesněn.
Místo: Tentokrát vyměníme naši spřátelenou horskou chatu Radost poblíž
v Orlických horách za objekt, který si pronajmeme jen sami pro sebe – horskou
chatu Sport poblíž Kořenova.
Adresa na tábor je:
Chata Sport
Příchovice 1196,
PSČ: 468 48
Typ tábora: Zimní tábor na horách pro dívky i chlapce od sedmi do patnácti let.
Ubytování v horské chatě s jídelnou a společenskou místností, program venku
i v chatě. Užijeme si i dostatek bobování (bude-li sníh).
Celotáborová hra: Vikingové (tajemné a napínavé vikinské mýty, mocná božstva,
lstiví trollové, magické rituály, dobrodružství, záhady, souboje, napínavý a
originální příběh, zábava, týmová spolupráce)
(Jarkáč)






Velikonoční víkendovka s částí pro rodiče
24. 3. – 27. 3. 2016
Pojeďte s námi na tradiční prodlouženou víkendovku o velikonočních
prázdninách. Tentokrát budeme bydlet v opravdickém mlýně, který slouží jako
středisko enviromentální výchovy a také jako turistická základna Asociace TOM.
Čekají nás výlety, hry, velikonoční zvyky a nepochybně dojde i na hledání
pokladu na Velký pátek. Letos ale také chystáme významnou změnu. Tentokrát
nezveme pouze Sůvy, ale i jejich rodiče či sourozence!
Využijte příležitosti zjistit, jak to na našich akcích vypadá, ať to neznáte jen
z vyprávění od dětí. Pokuste se dorazit tak, abyste u nás byli v sobotu v 12:00 –
tehdy odstartujeme společný program obědem, který pro vás s dětmi uvaříme.
Dále máme v plánu výlet do okolí, různé hry a soutěže a jistě vás neminou ani
různá překvapení!:-) Odjíždět v neděli budeme vlakem v 15:38.
Pro rodiče a sourozence je cena za ubytování 90Kč, jídlo potřebovat nebudete –
rádi vás nakrmíme. Dopravu tam i zpět si zajišťujete sami.
Informace k dopravě: Do mlýna se dostanete vlakem (zastávka Oparno nebo –
s procházkou 4km – Malé Žernoseky), autem pak po dálnici D8 do obce Oparno
(zde je třeba nechat auto na konci vsi za viaduktem u Černodolského mlýna,
případně o 100 m dále proti proudu potoka u staré střelnice a pokračovat cca
800 metrů pěšky).
Další přístup je přes obec Chotiměř. I zde je nutné nechat vůz cca kilometr od
mlýna – vjezdu brání trvale instalovaný sloupek. Auto se dá zaparkovat na návsi
před sloupkem (Pozor, abyste sousedům či hasičům neblokovali vjezd do domů!)
a sestoupit po úzké cyklostezce vedoucí nejprve mezi domy a pak přírodou dolů
do údolí po zelené turistické značce. Při průjezdu obcí Chotiměř najdete na plotě
v první odbočce vpravo, v úzké uličce, směrovku k našemu mlýnu.
Přihlašování do úterý 1. 3. 2016!
Cena: 600 Kč (Prosím, noste peníze přesně, v ceně zahrnuta doprava, ubytování,
vstupy, jídlo)
Sraz: ve čtvrtek 24.3. Kobylisy u fontánky 8:15
Návrat: v neděli 27.3. Kobylisy u fontánky 17:30
S sebou: spacák, (karimatka není potřeba), KPZ, Sůví průkazku (nebo jiný doklad,
kde je fotka a věk), Sůví placku, šátek, Sůví zápisník a tužku, (ešus není potřeba),
plecháček, nožík, vhodné 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
22. 3.), baterku, přezůvky, hygienické potřeby
Vedoucí akce je Jarka, proto veškeré dotazy směřujte na ni nebo na schůzkách i na
jiné vedoucí nebo na sůvím mailu: suvy@volny.cz
(Jarkáč)






Odjezd na jarní tábor se kvapem blíží, a proto
přinášíme poslední důležité a upřesňující informace
pro všechny nebojácné vikingy! Přinášíme seznam
doporučených věcí, který by si měli přečíst i zkušení
táborníci, protože na jeho konci jsou neobvyklé věci,
které požadujeme jen na tento tábor.
Spodní kalhotky/slipy/trenýrky/bombarďáky - 7x
Ponožky různé tloušťky minimálně 7x, ale určitě víc tlustých
Tričko krátký rukáv 2x
Tričko dlouhý rukáv 2x (případně flanelová košile)
1x tepláky/hrací kalhoty na doma
2x mikina (nejlépe ta oddílová!) nebo svetr
Oblečení na spaní
Čepice, rukavice (dvoje, troje), šála
Šátek 1x
Oteplovačky – spíše dvoje
Dobré kalhoty na chození na ven a punčocháče (kdyby to nebylo na
oteplovačky)
Teplou zimní bundu
Boty, které jen tak nepromoknou, sněhule
Psací potřeby
Mycí potřeby s ručníkem, kartáček na zuby (každý svůj vlastní!), pastu,
nějaký krém na pusu nebo jelení lůj
Pláštěnka, kapesní nožík, funkční baterka
Batůžek na výlety s lahví na pití (min. 1l)
Plně vybavenou KPZtku – tu budeme opravdu potřebovat!!!
Lopaty na bobování či boby (kdo má)
Sůví průkazka (příp. jiná průkazka s fotkou a věkem (kvůli autobusu)),
Sůví placka, Sůví zápisník
Svačina a dostatek pití na cestu tam (do příručního batůžku)
Přezůvky
Sluneční brýle
Látkový pytel na špinavé prádlo
Plyšák, hračka, hra, knížka – komu se vejde a chce si brát s sebou:-)
Pokud dítě užívá nějaké léky, mějte je, prosím, připravené a u odjezdu je
odevzdejte i s dávkováním.
Speciálně pro letošek vás prosíme, abyste si s sebou každý vzal jutový pytel – a
to takové velikosti, že ho budete po úpravě moct nosit přes oblečení na ven!






Budeme z něj vyrábět vikinský oděv, takže na tuhle
položku rozhodně nezapomeňte. Dají se sehnat všude
možně, třeba v prodejnách pro kutily.
Mobilní telefony ani jiná elektronika nepatří mezi
doporučené vybavení, ale nejsou zakázány. Jen jejich
používání na táboře bude podléhat našim obvyklým
pravidlům, která bude potřeba bezvýhradně dodržovat.
Vedení tábora za poškození či ztrátu cenností neručí.
(Jarkáč)
V minulém čísle jste se dozvěděli, jak správně vybrat dobrý
batoh, takže to už by neměl být žádný problém. Ale co teď,
když máme pořádný batoh a vedle hromadu věcí
připravených na velikonoční víkendovku či tábor. To, kam
dáme v batohu těžké věci, kam lehké a jak si na sobě batoh
dopneme, ovlivní výrazně komfort, se kterým se nám ponese.
Správné zabalení je proto téměř stejně důležité jako to, aby nám batoh sednul.
Ale nebojte, není to žádná věda. Těžké věci je dobré si dát zhruba doprostřed
výšky batohu co nejblíže zádům. Tady nás nebudou vyvádět z rovnováhy, jako
kdybychom je dali příliš od těla či úplně nahoru. Pod lopatky tak umístíme ešus,
veškeré hygienické nezbytnosti, potraviny atd. A lehkými věcmi, jako je spacák a
oblečení, pak vycpeme spodek batohu a zbývající prostory. Oblečení můžeme
přitom stejně jako spacák sbalit do praktického kompresního vaku, a ušetřit tak
nějaké místo. Určitě je dobré si ale nechat nějaké kousky oblečení volně na docpání
prázdných rohů. Pokud nesete vodu v lahvi, zohledněte při balení fakt, že vodu
budete upíjet. V takovém případě se totiž mění poloha těžiště batohu. Zvláště
v případě, že rádi nosíte „petku“ po stranách, nadělá jedna plná a pak prázdná
slušnou neplechu ve stabilitě.
Dalším pravidlem, které se vyplatí mít při balení na zřeteli, je nechat si potřebné
věci po ruce. Díky tomu nebudeme muset vybalovat celý batoh pokaždé, když si
potřebujeme obléknout rychle větrovku či pláštěnku nebo něco zakousnout. To
vše si proto dáme do víka batohu nebo těsně pod něj či to vhodně rozmístíme do
postranních kapes. Při balení nezapomínejte na to, že některé věci budete
potřebovat třeba až večer nebo další den, jiné hned po příjezdu. Přizpůsobte tomu
proto postup při balení. Méně potřebné věci můžou být dál od vstupních otvorů.
Důležité věci (doklady, peněženku, KPZku…) raději balte ještě do igeliťáku,
nikdy nevíte, kdy skončíte v potoce (vzpomeňte třeba na víkenduvku v Karlových
Varech:-D) nebo úplně promoknete (třeba jako v Banátu :-D). Karimatku je dobré
připevnit navrch či naspod batohu pomocí speciálních popruhů. Ušetříte tak
hodně místa na jiné podstatné věci. Teď, když už máme batoh správně naložen






i zabalen, nezapomeneme pořádně dotáhnout všechny kompresní popruhy, aby
se nám věci uvnitř případně zbytečně nehýbaly a nesesouvaly níž.
Nezapomínejte, že je důležité si vždy s sebou brát skutečně jen potřebné věci. Tři
plyšáčci vás sice zahřejí u srdce, ale od omrzlin vás neochrání. Zbytečnosti nejenže
zabírají místo v batohu pro potřebné věci, ale také se brzy pronesou. Navíc naše
tělo není nezničitelné. Odborníci se shodují na tom, že byste neměli na zádech
nosit více jak 30% vaší tělesné váhy.
Tak hodně zdaru při balení a snad Vás už při nošení batohu nebudou bolet záda.
(Klára)

To, že vikingové jsou boží, si nemusíme
připomínat. Přesvědčujeme se o tom od
začátku školního roku. V minulém čísle jsme
se podívali na vznik světa podle vikingů, kde
padala jména různých božstev, tak se teď
pojďme zaměřit čistě jen na jednotlivé bohy.
Nepodaří se mi tady popsat všechny, protože
jich je spousta a navíc mezi sebou mají (velice!) složité vztahy. Vikinští bohové
jsou totiž poměrně blízcí lidem, a tak nikdo z nich není dokonalý, jako je to třeba
u křesťanů. Severští bohové jsou pro lidi mocní ochranitelé a učitelé, ale stačí málo
a mohou se z nich stát krutí ničitelé.
Odin – je prvním a nejmocnějším z bohů. Je to bůh války a válečníků, také ale
vědění, moudrosti, magie a básnictví. Chtěl se stát nejmoudřejším a získat znalosti
o všem a o všech věcech, a tak se vypravil ke studni vědění, kterou střežil obr
Mimir. Ten mu dovolil jeden doušek ze studny věčné paměti výměnou za jedno
Odinovo oko. Odin váhal, ale nakonec na smlouvu přistoupil. Jeho oko je od té
doby umístěné ve studni. Je jediným, kdo se ze studny napil.
Moudrost v Odinově případě ale znamená i schopnost šalby a klamu. V některých
příbězích je to bůh proradný a schopný úskoků.
Odin má vlastní runu zvanou „Os“ – ústa, která jsou symbolem komunikace.
Zároveň je bohem básnictví a promlouvá často ve verších.
Je ozbrojen magickým oštěpem Gungnirem, který si vyřezal ze dřeva světového
stromu Yggdrasilu. Tato zbraň nikdy nemine svůj cíl. Odinův oštěp byl pro
vikingy natolik posvátnou věcí, že jakýkoliv slib, který byl stvrzen přísahou na
tento oštěp, byl nezrušitelný.
Odinovi společníci jsou dva havrani, Huginn (myšlenka) a Munin (paměť), kteří
létají každý den nad celým světem a podávají Odinovi zprávy o tom, co viděli a
slyšeli. Dále ho následují dva vlci - Geri a Freki, kteří jsou mu zasvěceni.






Odin také vlastní osminohého koně Sleipnira, kterému se rychlostí nikdo
nevyrovná.
Jeho manželkou je Frigg a jeho předchozí ženy byly: Jord, Rind, Grid a Sif.
Odinovy děti: Thor, Baldr, Váli, Ull, Vídar, Bragi, Hod, Hermod.
Thor je Odinův syn a druhý nejvýznamnější mezi bohy.
Některé legendy uvádějí, že jeho matkou byla Odinova
manželka Frigg (bohyně manželství a mateřství), podle
jiných to byla Jord, matka Země, ochránkyně práva,
pořádku a stability.
Thor byl pánem a tvůrcem hromů a blesků (tyto nebeské
jevy způsobovalo otáčení kol jeho vozu taženého dvěma
kozly) a kromě toho kontroloval „větry, přepršky, krásné
počasí a plody země“, jak se praví ve starých bájích. Schopnost ovládat počasí a
tím i úrodu, byla pro vikingy logicky velice klíčová. Byl uctíván jako bůh
válečných tažení, ale právě i rolníků.
Je to bůh natolik silný, že si jako jediný z bohů troufl zápasit i s hadem
Jormungandem, největší ze všech bytostí, který obtáčel celou Zemi a pouhým
pohybem způsoboval námořníkům mnohá neštěstí.
Thor vlastnil kladivo Mjöllnir, které bylo postrachem všech obrů. Mělo tu
vlastnost, že při hodu na cíl dokázalo vždy přesně zasáhnout a potom se ještě
vrátit do ruky toho, kdo je hodil. Kladivo uzvedne jako jediný pouze Thor, a to jen
když má nasazeny kouzelné kovové rukavice a opasek síly.
Thorovo kladivo Mjöllni se používalo jako symbol při severských svatbách,
oslavách narození nového člena rodiny a při pohřbech. V předkřesťanských
dobách bylo znamení Thorova kladiva chápáno i jako posvátný znak bezpečí, a
také proto byla trnová runa (Thorova) psaná i malovaná tehdy, když bylo
zapotřebí získat jeho pomoc proti nějakému nepříteli. Vikingové často nosili
kolem krku amulety ve tvaru kladiva, které je měly ochraňovat. Věřili, že Thorovo
kladivo jim také pomáhá orat pole.
Jeho manželkou byla bohyně obilí Sif.
Baldr je Thorův (nevlastní?) bratr – je synem Odina a Frigg. Jeho jméno znamená
"nádherný" a je bohem vycházejícího světla, říká se, že z něj světlo samo vyzařuje.
Protože o něj matka měla strach, vyžádala si od všech rostlin, bytostí a předmětů,
aby mu neubližovaly. Zapomněla však na jmelí, protože se jí zdálo neškodné. Loki
nechal vyrobit šíp ze jmelí, který Baldra zabil. Šíp vystřelil Baldrův bratr Höd,
slepý bůh zimy.
Bohyně Frigg se nad smrtícím šípem rozplakala (byla to totiž Frigg, kdo prozradil
Lokimu Baldrovu slabinu) a její slzy padající na jmelí se proměnily v bílé kuličky.
Mýty vyprávějí, že bohové a celé lidstvo tolik tesknili z Baldrovy smrti, že bohyně
podsvětí Hel slíbila, že Baldra vrátí do života, pokud pro něho budou plakat






všechny bytosti na zemi. Loki se ale proměnil ve stařenu, v této podobě také
vylákal z bohyně Frigg informaci o „slabině“ v Baldrově nesmrtelnosti, a když byl
vyzván, aby pro Baldra zaplakal, odmítnul.
„Nemám už slz. Už jsem všechny vyplakala za své syny, kteří do jednoho padli
ve válce. Mne Baldr, živý ani mrtvý, milostí neoblažil. Nechť si Hel ponechá, co jí
patří.“
Mladý sluneční bůh má zůstat v podsvětí až do okamžiku konce světa, do
Ragnaröku, při kterém má podle pověsti vstát z mrtvých.
Po Ragnaroku Thorovi synové Módi a Magni spolu s Válim (Odinův syn s bohyní
Rind) a s oživlými bohy Baldrem a Hödem vybudují nový světový řád.
Heimdall je vznešeným strážcem duhového mostu Bifrostu, který spojuje zemi
s Ásgardem (země, kde žijí bohové). Přebývá ve strážní věži Himinbjorg.
Je krásný a má zářivé zlaté zuby. Má tak dokonalý zrak, že vidí i v noci. Má tak
dokonalý sluch, že slyší růst nejen trávu, ale i vlnu na hřbetech ovcí.
Vlastní roh Gjallarhorn, na který zatroubí na počátku Ragnaröku. Je
předpovězeno, že při souboji s Lokim o Ragnaröku se navzájem zabijí.
Loki je pouze polobůh - je to obr, který se stal Ásem (bohem), když z něj Ódin
udělal svého pokrevního bratra. Je to bůh zemětřesení, sváru a lsti.
Loki je prchlivý, zlomyslný, lstivý a nevyzpytatelný. Přesto pomáhal Odinovi při
jeho cestě za runami a moudrostí a stal se jeho přítelem.
I když často vystupoval proti Ásům, mnohokrát jim také pomohl. Své lstivosti
využíval hlavně k vlastnímu prospěchu, ale není to pouze zlá a škodolibá postava.
Je to takový šibal, jehož skutky ale občas mají strašlivé následky.
Díky Lokimu se zrodil i kůň Sleipnir, který připadl Odinovi.
Byl to Loki, kdo lstí přiměl boha Höda, Odinova slepého syna a boha temnot, aby
hodil na svého bratra Baldra šíp vyrobený ze jmelí. Pro tento svůj nejhorší čin
nakonec upadl v nemilost ostatních, byl vyhnán a pronásledován. Pokoušel se
skrýt před hněvem bohů do vodopádu jako losos, ale nakonec byl dopaden a
přikován ke skále, kde na jeho prsa kapal jed. Bohužel se osvobodil a definitivně
se přidal na stranu obrů.
Pro seveřany byl reprezentantem neočekávané změny a nějakého situačního
zlomu. Jeho manželkou byla bohyně Sigyn a děti bohyně podsvětí Hel a synové
Váli a Nárfi. Měl také nelidské potomky, a sice: hada Jörmunganda, vlka Fenrira
a koně Sleipnira.
Hel je jedním z potomků Lokiho a obryně Angrbody. Jejími sourozenci jsou výše
zmínění vlk Fenrir a mořský had Jörmungand.
Hel je bohyní zesnulých a vládne své říši Helheimu (podsvětí). Napůl je to krásná
žena, ale druhá půlka je hnijící mrtvola (přechod mezi životem a smrtí), také je
napůl černá a napůl bílá. Od pasu dolů má podobu hrůzné kostry.






V místě, kde vládne, je obrovský mráz a neustálá temnota. Tato země je vzdálená
devět dní jízdy na sever a současně směrem dolů od Midgardu. Je zde postavena
i soumračná pevnost pojmenována Hel, kde bohyně sídlí.
(Jarkáč)
Tentokrát jedno obrovské „DÍKY“ patří všem, kdo se
jakkoliv zapojili do stěhování klubovny… ať už
samotným přiložením ruky k dílu (balení, vyklízení, mytí,
malování…), tak i darováním či zapůjčením krabic a
přepravek na stěhování a navozením věcí do klubovny.
Stejně tak děkujeme i těm, kteří nám pomoc nabízeli a my
ji nakonec nevyužili. Moc děkujeme také za všechny darované věci do nové
klubovny i za jejich nabídky. Velice si veškeré pomoci vážíme, bez vás a našeho
nemalého úsilí bychom to nezvládli. „DÍKY“ tentokrát putuje nejen k vedoucím a
dětem, ale také k rodičům Sův a Sůviček i přátelům oddílu. Jednoduše všem, kteří
pomohli. Je krásné, když se celá velká Sůví rodina semkne a jde za společným
cílem…
(Klára)

Mráz je problém? Pro želvušky jen delší odpočinek!
Na želvušky asi jen tak
nenarazíte, i když jsou
rozšířené po celém světě.
I u nás žije asi 100 druhů
želvušek. Jsou to však maličcí
tvorečkové o velikosti asi
jeden milimetr, jen tak potkat
želvušku se vám tak asi
nepodaří. Tato osminohá
stvoření žijí v půdě, mechu
i v hlubinách oceánů. Nevadí jim ledovce ani horké prameny. A jak název
napovídá, ani dlouhotrvající mráz pro ně nemusí znamenat katastrofu.
Japonským vědcům se podařilo oživit dvě želvušky, které byly ve zmrazeném
stavu 30 let. Želvušky se nacházely na mechu, který byl odebrán roku 1983 na
Antarktidě a následně byl skladován v teplotě -20°C. Po rozmrazení se jim
obnovily životní funkce, začaly se pohybovat a přijímat potravu. Jedna ze
želvušek bohužel uhynula, ale druhá se dokonce později i rozmnožila.
Co na to říct? Želvuška to má jasné: Já jsem malej, ale šikovnej!
(Ivet)






Do vydání tohoto čísla časopisu jsme obdrželi jen jeden soutěžní příspěvek do
fotosoutěže s úkolem: Vyfoť se s vikinským plnovousem! Sice máme jen jeden
úlovek, ale zato vydatný. Na vítěznou fotografii se totiž k jednomu plnovousu
vešlo hned pět lidí. No není to úžasné? Přesvědčte se sami!

(Ivet)
Hurá, sláva, vítáme mezi přispěvateli do našeho časopisu nového
spisovatele. Stává se jím Ondra Štindl, který nám na poslední lednové schůzce
předal úžasnou básničku o Sůvách, o kterou se s vámi s radostí musíme podělit!
Jen tak dál, Ondro! Doufáme, že zas brzy něco složíš!:-)
Sůvy, Sůvy, Sůvičky,
kvízy, hry a honičky,
tábory a výlety,
přidej se k nám právě ty!
Ondra Štindl
A tvůrčí síla propukla i mezi dalšími Sůvami. Do psaní se pustili také Luba, Kuba
a Ondra M. Máte jedinečnou příležitost přečíst si první část jejich povídky na
pokračování. A nezapomeňte reagovat na výzvu na konci povídky!






Olafova msta část 1. – Bergen
V malé vesnici na norském pobřeží žil malý chlapec jménem Olaf. Vesnice se
jmenovala Bergen. Olafovi bylo 12 let a žil v domě se svou matkou Sigrid a starším
bratrem Svennem. Jeho otec zemřel při drancování polských zemí.
Jednoho dne vyšel Olaf na lov do lesů za vesnicí a vzal si s sebou luk a šípy. Když
se vracel s prázdnou k domovu, uviděl nad místem, kde stála jeho vesnice, stoupat
sloup temného dýmu. Rozběhl se, ale zakopl o kořen a ztratil vědomí. Když se po
chvíli probral, opatrně se vyplížil z lesa. Naskytl se mu pohled na příšernou
spoušť. Jeho vesnice byla vydrancovaná a vypálená a v dálce viděl odplouvající
loď s bílo-zelenými svisle pruhovanými plachtami. Když dorazil do vesnice, našel
tam umírajícího bratra. Olaf k němu přiskočil, a protože viděl, že už mu moc času
nezbývá, dal mu do ruky meč, který ležel opodál. Poslední bratrova slova byla:
„Unesli naši matku, pomsti mě!“ Poté vydechl naposledy. Olaf se zvedl, zahleděl
se za odplouvající lodí a pomyslel si: „Přesně vím, co teď udělám.“
Co Olaf udělá?
a) Vydá se do sousední vesnice.
b) Sedne si na zem a začne usedavě plakat.
c) Nasedne do rybářského člunu.
d) Uteče do hor za vesnicí.
Své odpovědi nám předejte na schůzce nebo zanechte v klubovně!
(Luba, Kuba Konťák, Ondra Vratiprst)
Verča se na mě obrátila s dotazem, jestli by se nám do Vejreje nehodila příhoda
z tábora před mnoha lety. Odpověď nemohla být jiná než ANO! A tak si můžete
přečíst první příspěvek rubriky nazvané „Vzpomínáme“. Pevně věříme, že se
mezi vámi najdou další skvělé příběhy a zážitky se Sůvami, o které se budete chtít
podělit s ostatními, a Vzpomínáme se tak stane stálou a všemi milovanou
rubrikou. Nebojte se psát, všichni už se nemůžeme dočkat, až se začteme do
vašich příběhů.

Noční výlet
Povím vám příběh, který v našem
turistickém oddíle už koluje pár let a jehož
nedílnou součástí jsem i já. Existuje
samozřejmě mnoho verzí, jak se všechno
přihodilo, ale já vám ho odvyprávím tak, jak
se opravdu stal.
Jak je na táboře častým zvykem, poslední
den je táborák. U nás tomu nebylo jinak. My,
děti, jsme v podvečer nachystali spoustu






dříví, vedoucí se flákali v kuchyni a říkali, že připravují buřty na opékání. Když
konečně bylo všechno hotovo, sesedli jsme se kolem ohniště a někdo zapálil s
asistencí vedoucích oheň. Zpívali jsme táborové klasiky, které každého uvedou
do té správné atmosféry, povídali si a zkrátka si užívali poslední večer. Nechyběli
ani buřty spadlé v ohni, porada o stavu „opečenosti“ topinky, dotazy typu „Kdo
mi půjčí opékadlo?“ a podobně. Na celou louku padla tma a na obloze začaly
vykukovat první hvězdy.
Postupem času od táboráku mizeli vedoucí se záminkami jako „Já přinesu další
chleby“, chleba ale nikde, „Já jdu na záchod“, ale už se nevrátil, nebo „Já skočím
pro trochu dřeva“, i když ho tam ležela hromada. Nakonec tam zbyla jen Fáfina,
jedna z bývalých vedoucích, a ta nám oznámila, že nás čeká bojovka, což pro nás
starší nebylo žádné překvápko. Každá skupinka měla vyrazit na jiné místo a tam
hledat další indicie a podle nich postupovat. Jedna skupinka, Škorpioni (ano
Martine a Kačko, mluvím teď právě o vás) dokonce musela vyrazit bez několika
členů, kteří za trest nemohli jít na bojovku.
První stanoviště jsme našli celkem bez obtíží, akorát Matěj cestou šlápl do kaluže
a ukázalo se, že jeho holínky nejsou zcela voděodolné. Dál už to bylo jen a jen
horší. Druhou nápovědu jsme hledali snad půl hodiny v krmelci, ale nechtěli jsme
se vzdát, protože když víte, že jste na správném místě a prostě to tam jen nevidíte,
je trochu hloupé házet flintu do žita. Pak ale přišel ten pravý oříšek. Nápověda
„hledej u stromu u silnice“ je opravdu vystihující a přesně jsme věděli kam jít.
Snad hodinu jsme bloudili, jako blbečci svítili na každý strom a furt nic. „Smůla
lidi, prostě to nenajdem,“omlouvala jsem se ostatním ve skupince, kterou už to
stejně jako mě přestávalo bavit. Vrátili jsme se do tábora a doufali jsme, že nás
pošlou spát.
Opak byl pravdou. Jeník nás poslal do lesa, kde byla nemožně dlouhá poznávačka
savců, ptáků, stop, no zkrátka všeho o čem jsme měli s Ratlesem dost široké
znalosti. Když naše výsledky vedoucí zkontroloval, spíše z milosti nám pověděl,
kam máme jít dál. „Cesta u tří osik, tam vystoupej po schodech do nebe.“ Měli
jsme jasno. Osika je rybník ležící nedaleko tábora a cestou k němu projdete okolo
čtyř kamenných schodů, které v podstatě nikam nevedou a jen tak tam stojí.
Vyrazili jsme, ale za chvíli se na nás pověsila skupinka Škorpionů a z toho jsme
moc radost neměli, protože jsme je nechtěli dovést přímo k pokladu. Tak jsme
začali utíkat, abychom je setřásli a protože už jsme se těšili na odměnu a na to, že
se budeme moct konečně zavrtat do spacáků. Dorazili jsme na místo, ale co teď?
Nikoho jsme neslyšeli, vedoucí jsme neviděli, nikde nikdo. Pak mě napadlo, že
když tam bylo napsáno „vystoupej po schodech“, tak bychom to asi opravdu měli
udělat. Iniciativně jsem tedy vylezla na schůdky první a skočila dolů přímo do
kopřiv. Kromě toho, že jsem měla požahané nohy, se nic nestalo. Vydali jsme se
zpátky. Vidina výhry byla tatam.






„Naštěstí“ někoho z nás ještě napadlo nějakým šíleným myšlenkovým pochodem
(v tuhle chvíli zcela nepochopitelným), že tři osiky určitě znamená místo, odkud
se dá dojít třemi různými cestami k Osice. Ve chvíli zoufalství jsme si ho v
podstatě vymysleli, ale navzájem jsme se přesvědčili, že tam to určitě je. Cesta byla
téměř nekonečná, jelikož jsme se loudali, báli jsme se v lese, pořádně jsme nic
neviděli, protože baterky nám přestávali svítit, a Matěj měl mokro v holínkách.
Zcela zničení jsme se dopotáceli na ono místo. Přišli jsme tam a zase nic! Na chvíli
jsme si tam jen sedli, fňukali a stěžovali si, co všechno nás bolí a jak už dál
nechceme. Vzdali jsme to. S námahou jsme se vrátili do tábora a tam každý z nás
už jen zalezl do stanu a šel spát.
Ze stanu už jsem jen zaslechla něčí rozhovor, z kterého jsem pochopila, že jsou tři
hodiny ráno, všichni nás hledají v lesích v celém širokém okolí a tři osiky neměly
spojitost s rybníkem Osika, ale s trojicí osik rostoucích nedaleko tábora. Od té
doby si pamatuji, že ne každá osika je Osika.
(Verča)
Zdárek lidi, dnešní číslo jsem se rozhodl trošku
povznést. Nedávno jsem dostal na literaturu úkol
připravit si nějakou recitaci. Bohužel jsem zjistil, že
jsem jaksi dlouho nic nepřednášel a vůbec nic
neznám. Doma jsem ale objevil jednu knihu od
Jiřího Žáčka (VY MNĚ TAKY!) a tam jsem nalezl
naprosto geniální “lidovou“ básničku. Nebudu vás
dlouho napínat, tady je:
Jiří Žáček
Zlá kobyla (na lidový motiv)
Když jsem byl maličký pacholíček,
šlápl mi koníček na malíček.
Nebyl jsem maličký, byl jsem už pacholek,
zkažený rodiči, ze škol i od holek.
Nebyl to koníček, byla to kobyla,
potvora splašená takhle mě dobila.
Nebyl to malíček, šlápla mi na hlavu,
teď ji mám šišatou, sešitou v ústavu.
Když jsem se o holi dobelhal k maštali,
bestie kobylí se ještě řehtaly!
(Martin)






„Pitomi uhori!“
Je jen na vás, jak si doplníte čárky a háčky: jestli tento výrok budete brát jako
zoufalý povzdech, či jako temné proroctví!:-)
(Jarkáč)
Je to tady, nejdivnější rubrika našeho časopisu přináší druhý díl. Nikdo se zatím neozval,
že by se s námi chtěl podělit o gurmánské zážitky při zkoušení prvního receptu, ale je
pravda, že to receptu chtivý nebožák nemusel přežít.
Každopádně Opice je odolná a přežila, a dokonce ve vaření na svém blogu pokračuje. A já
si o tom vždy nadšeně čtu a nyní můžete i vy!:-) Komu by to nestačilo, pátrejte na
Opičákových stránkách http://opicakuz.desitka.cz/ po dalších mňamkách!
Ještě jednou chci zdůraznit, že autor následujících řádků je členem jiného oddílu a k sůví
kuchyni se jaktěživ nepřiblíží. Nemusíte mít tedy o své žaludky žádné obavy a sledování
těchto receptů berte jen jako rekreační sportík, co zvyšuje vaši odolnost vůči… všemu!
Enjoy!

Pórkové hody
Opět se hlásí šéfkuchař blitkař a jeho kulinářská
romance, tentokráte v podobě pórkových hodů.
Inspirace vychází z tradice čínských fast-foodů a
z českých buřtostánků, které, jak známo, všechno raději
„přebijí“ kečupem.
Ingredience: rýže, pórek, kečup, dva plátky toastového
sýra, bylinková sůl

Postup
1. Uvědomte si, že nemáte nic v lednici, protože „stejně zítra odjíždíte“ na
delší dobu pryč.
2. Najděte napůl sešlý pórek a rýži, kterou jste minule neuměli uvařit, a tak
jste ji nechali na „horší časy“.
3. Uvědomte si, že ony zlé časy nastaly.
4. Dejte vařit vodu a pak se pokuste „prostě nějak udělat tu podělanou
rejži“.
5. Nakrájejte pórek na kolečka a ty rozdělte na půlkolečka (aby se to na
pánvi rozpadlo).
6. Naházejte pórek na pánev a osmažte pórek.
7. Natrhejte plátkový sýr a nechte ho roztéct na pórku.
8. Zjistěte, že ten rozteklý sýr nevypadá dle vašich představ „jako
v reklamě“.
9. Osolte ten pórek, i když vlastně nevíte proč. Nejlépe bylinkovou solí.





10.
11.
12.
13.



Dejte na talíř rýži, vedle pórek a řekněte si, že je to tedy vážně děsné.
Zkuste poslední záchranu – kečup.
To nestačí, ještě trochu, ták. Teď už to v něm plave.
Dejte se do jídla, zjistěte, že to vlastně je dost dobré jídlo. Až na ten kečup,
samozřejmě.
(Jarkáč + Opičák z oddílu Poutníci)

1. Vikingové nenosili helmy s rohy
Zapomeňte na každý vikinský oblek, který jste kdy viděli. Je pravděpodobné, že
Seveřané nosili helmy, ale neměli na nich žádné býčí rohy. Vyobrazení z dob
Vikingů nezobrazuje žádné rohy. Jediná helma, která byla z jejich doby nalezena,
je normální helma bez rohů. Za tuto mystifikaci mohou pravděpodobně malíři
z 19. století, kteří se inspirovali starověkými Řeky a Římany, kteří takto popisovali
obyvatele ze severní Evropy. V té době však tyto helmy nosili jen skandinávští a
germánští kněží, kteří si je nasazovali během obřadních ceremoniálů.

2. Vikingové byli známí svou skvělou hygienou
Taky si myslíte, že Vikingové museli hodně zapáchat? Právě naopak. Vykopávky
v severních zemích odhalily různé pinzety, břitvy a hřebeny, které byly vytvořeny
ze zvířecích kostí a parohů. Vikingové se koupali alespoň jednou za týden, což se
nedá říci o ostatních obyvatelích tehdejší doby. Často se koupali v horkých
přírodních pramenech.

3. Vikingové rozdělávali ohně za pomoci zvláštního způsobu
Vikingové si rozdělávali oheň velmi netypickým způsobem. Sbírali určité houby,
které rostly na stromech. Tyto houby poté několik dní vařili ve vlastní moči.
Výsledný produkt smíchali s něčím podobným plsti. Díky moči oheň hned
nevyhořel a doutnal tak dlouho, že jej mohli nosit s sebou.

4. Vikingové pohřbívali své mrtvé v lodích
Vikingové měli rádi své lodě. Dokonce je měli tak rádi, že v nich pohřbívali své
mrtvé. Seveřané věřili, že každý válečník bude po smrti bojovat a hodovat
s ostatními válečníky a to až do konce věků, proto lodě vnímali jako plavidla, která
je dovezou do jejich posmrtného života. Do lodi někdy dali i živé ženy, zbraně,
různé poklady a otroky.

5. Vikingové aktivně obchodovali s otroky
Hodně Vikingů zbohatlo díky obchodování. Během svých nájezdů často unášeli
mladé ženy a muže, které následně prodávali do celé Evropy a na Blízký východ.

6. Vikinské ženy se měly dobře






Vikinské dívky byly provdávány už od svých dvanácti let. Měly za úkol se starat
o majetek svého manžela, který byl zrovna na výpravách. I přesto však měly více
práv než jiné ženy té doby. Když vikinské ženy nebyly otroky, tak mohly dědit
majetek, požádat o rozvod a brát si své věno (když bylo ukončeno manželství).

7. Většina vikinských mužů byla farmáři
Je to pro vás možná zklamání, ale většina vikinských mužů se spíše oháněla
kosou, než mečem. Je sice pravda, že někteří byli piráty, kteří opouštěli své lodě,
aby vypalovali vesnice, ale většina z nich byla mírumilovnými farmáři. Kromě
pěstování ječmene, žita a ovsa se věnovali i chování skotu, koz, prasat a ovcí, což
většinou stačilo na obživu celé rodiny.

8. Vikingové lyžovali
Skandinávci vynalezli lyže už před 6 000 lety. I tak však nebyli první, prastaří
Rusové lyžovali ještě před nimi. Vikingové považovali lyžování za zábavu, nebo
za rychlou dopravu. Dokonce měli i svého boha lyžování, jímž byl Ullr.

9. Vikingové preferovali blonďaté vlasy
Většina vikinských mužů měla hnědé vlasy, a protože severská kultura
považovala blonďaté vlasy za ideál krásy, byla většina mužů schopna si své vlasy
vybělit za pomoci mýdla, které obsahovalo velké množství louhu. Díky tomu se
jim často podařilo vyvolat jeden žádoucí účinek – zbavili se vší.

10. Vikingové nebyli nikdy sjednocení
Vikingové ve své době neznali slovo Viking. Tímto výrazem se jen popisují
severské národy, které se účastnili nájezdů do zbytku Evropy. V době Vikingů
byli dnešní země Dánsko, Norsko a Švédsko rozděleny do mnoha menších útvarů,
jejichž členové proti sobě často bojovali.
(Zdroj: http://www.edna.cz/vikings/clanky/deset-veci-ktere-jste-o-vikinzichmozna-nevedeli/)







TESTÍKY
Vikinské pololetí je v plném proudu a my si chceme udělat malý průzkum… Kolik vikingů
je v našich řadách? Postupuj od startu podle šipek a dozvíš se, jestli jsi viking i ty!!!

(Klára)






Omalovánka – Odin







Sudoku – středně těžké
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