





Ahoj všem!
Ani jsme se nenadáli a máme tu březen a s ním i další
číslo oddílového časopisu. V době vzniku tohoto čísla
jste ještě byli na zimním táboře a my, kteří jsme s vámi
nebyli, jsme na vás alespoň vzpomínali a přemýšleli jsme
o tom, co zrovna provádíte. A ve volných chvílích mezi
usilovným dumáním a dalšími povinnostmi jsme
vytvořili toto číslo časopisu, kde se dočtete, co nového se
v posledních týdnech událo, co nás čeká v nejbližší době, na co vzpomínáme atd.
Vyhlížejte první jarní den, těšte se na Velikonoce a mějte se pohodově.
(Ivet)

Oddílové stezky
Už brzy nás čeká velká oddílová novinka. Vedoucí chystají stezky, které prověří
znalosti a dovednosti všech Sův. Vzdělávat a prověřovat se budeme v různých
oblastech, například v tábornictví, zdravovědě a přírodě. Ostatní zatím necháme
v utajení. Už teď ale můžeme prozradit, že se jednotlivým oblastem budeme
věnovat na schůzkách v druhém pololetí a že stezky budou rozděleny do dvou
stupňů. Těšte se 
(Klára)

Změna sídla
Již od minulého roku jsme s Jarkou řešily, jak překlopit oddíl, což je nová
povinnost všech oddílů u Asociace TOM. S tím souvisela i další povinnost změna sídla. Sídlo jsme potřebovali změnit, protože nově sídlo pobočného
spolku nesmí být na adrese objektu, který je pouze
v pronájmu. Takže není možné dát sídlo do
klubovny, nemůže již dále být ani u Jarky a navíc
jsme chtěli mít sídlo na Praze 8 (aby bylo vidět, že
působíme hlavně zde). Proto je nově sídlo psané na
Praze 8, U Slovanky 1990/6 (jméno Gabriela
Dufková), Praha 8, 182 00. Je důležité ho psát na
všechny smlouvy a faktury správně. Chápu, že
většiny Sův se toto netýká, ale třeba instruktoři by
tuto informaci měli vědět. Tímto bych taky chtěla
poděkovat Petrovi (Norbitchovi), že nám umožnil mít sídlo na Ládví a prošel
s námi byrokratickými úkony, které k převedení sídla patří, DÍKY!
(Gábí)






První Sůvičkové schůzky v nové klubovně
První Sůvičkové schůzky v nové klubovně proběhly po různých nesnázích
v pondělí 22. 2. Děti byly z prostoru nadšené, velmi je zaujala výzdoba v podobě
veliké nálepky sovy. Bylo na nich vidět, jak si
veliký prostor klubovny opravdu užívají. Hned
jsme si zahráli pohybové hry, které ve staré
klubovně nešli realizovat. Protože ani já jsem
nevěděla, co je v okolí klubovny, šli jsme na
průzkum. Objevili jsme rybníček s kachnami a les,
který se svažuje až k Vltavě. Tam určitě budeme
hrát spoust her, protože to máme do přírody
pouhých 5 minut, což je určitě výhoda! V klubovně
bude potřeba ještě dodělat mnoho detailů, aby
bylo naše nové hnízdo opravdu příjemné a
připravené na letní příměstský tábor.
(Gábí)

Příměšťák
Okolo zařizovaní klubovny jsme si všichni hodně mákli, výsledek určitě stojí za
to. Ale nezahálíme a již přinášíme první informace o příměstském táboře pro
Sůvičky a jejich kamarády. Datum již je pevně dané, a to 8. – 12. 8. 2016. Během
těchto pěti dnů zažijeme spoustu legrace, prozkoumáme hřiště, navštívíme
nějaké výstavy pro děti a hlavně si odneseme spoustu zážitků. Jako minulý rok
se budeme také zdržovat v klubovně, která nám teď ale dává mnohem více
možností na hry a také odpočinek s pohádkou. Téma tábora si zatím necháváme
pro sebe, až doladíme detaily, určitě se všechno dozvíte. Přihlášky budou během
dubna uveřejněny na stránkách. Vedoucí, které potkáte na příměšťáku, jsou
Gábí, Iveta a Klára. Určitě si tedy rezervujte v diářích tento týden pro Sůvičky,
protože to bude moc fajn!
(Gábí)

Kronika
Víte o tom, že Sůvy mají svojí vlastní kroniku? Mnozí z vás si asi už všimli,
protože na akcích do ní píšeme zážitky a všechno, co jsme společně prožili. Gábí
pak vybere fotky z akcí a kroniku jimi doplní. Po
Velikonocích si ji určitě vezmu více do parády a
dodělám chybějící části. A věděli jste, že za zápis do
kroniky můžete také získat bod do celoročního
bodování? Stačí se přihlásit u některého z vedoucích a
vzít si kroniku na chvíli domů nebo napsat zápis na
akci. Zápis určitě nemusí být dlouhý – stačí půl
stránky nebo celá stránka, a když bude ještě doplněná






obrázkem, budeme ještě radši! Proto se nebojte hlásit se o příspěvky! Možná vám
přijde zbytečné psát do kroniky, vždyť si přece budete všechny ty
neopakovatelné zážitky pamatovat, ale věřte, že je velmi zábavné procházet
kroniky i 10 let zpátky. To se teprve nasmějete!
(Gábí)

Nové vybavení klubovny
Klubovna se začíná moc hezky zabydlovat. Děkujeme ještě jednou všem
rodičům, kamarádům i Sůvám, kteří k tomu přispěli ať už svými vlastními
silami nebo třeba nábytkem a dalším vybavením! V listopadu 2015 jsme dostali
od Městské části Praha 8 mimořádný dar v hodnotě 50 000 Kč. Peníze jsou
určeny na doplnění vybavení tábořiště (koupíme si nový hangár) a také na
vybavení klubovny. Gábí zajela do Ikea a odvezla odtud dvě velké tašky plné
drobností! Jak jste si jistě všimli, máme nové botníky a přibudou také háčky na
bundy, abyste si je nemuseli jen tak válet po židlích. Jako další pořídila koše na
tříděný odpad, které jsou jak v horní, tak v dolní klubovně. Dále se můžete těšit
na nové fixy, pastelky, tempery, nůžky, šanony a papíry. Nově máme také
plyšové míče, skákací pytle, hru s kostkami, pohádkové knížky o sově nebo
hodiny. Dokupujeme také hry a další drobnosti. Prosím, chovejte se ke všem
věcem hezky, ať nám nějaký ten čas
vydrží! Kdybyste měli nějaký typ, co
vám v klubovně ještě schází, určitě to
některému vedoucímu řekněte a my
to zkusíme pořídit, pokud to bude
finančně možné.
(Gábí)

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 environmentální 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 ve 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.
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.
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)

První jarní výprava 16. 4. 2016
Jaro už nám pomalu klepe na dveře a s ním přichází i první jarní
výprava. Ta připadne na sobotu 16. 4. 2016. Bližší info dostanete již
brzy. Zatím si rezervujte toto datum a vyhlížejte první poslíčky jara!
(Ivet)
V minulých číslech jsme děkovali spíše obecně, dneska bych ale chtěla
vypíchnout poděkování člověku, který stojí za celými Sůvami a kterému
vděčíme za to, že dobře fungujeme – Jarce. Ráda bych jí poděkovala za
organizaci okolo klubovny, kdy se to neuvěřitelně protahovalo (ne naší chybou),
ale Jarka stejně nepolevila a výsledek můžete vidět sami. Také se po několik
víkendů podílela na stěhování, organizování a zařizování všeho kolem






klubovny. Do toho ještě řešila organizaci jak programovou, tak úřední okolo
jarňáku. A po půlce března jedeme na Velikonoce, které má také z velké části na
svědomí právě Jarka. Je toho opravdu
hodně, ale i tak je na Jarce vidět, že to
dělá s radostí a někdy až s vypětím sil,
ale všechno to úsilí stojí za to!
Děkujeme! Já sama nevím, co bychom
bez tebe dělali!
(Gábí)

Netopýr jako záškodník, nebo pomocník?
Netopýři přenášejí velmi zákeřné choroby jako je například ebola, přesto oni
sami přenášenými viry netrpí. Letouni, mezi které řadíme právě netopýry a
s nimi i kaloně či vrápence, mají totiž výborný imunitní systém.
Netopýři ve svém těle uchovávají až sto různých druhů virů. Z toho plyne, že
pro své okolí mohou znamenat velké ohrožení. Vědci však svou pozornost
zaměřili právě na přirozenou imunitu netopýrů. V čem je jejich imunitní systém
tak unikátní? Na rozdíl od lidí, jejichž imunitní systém se rychle aktivuje
v případně napadení, imunitní systém netopýrů je v činnosti 24 hodin denně.
Jejich imunita je ve střehu neustále.
Je to tedy sporné. Na jedné straně jsou netopýři důležitou složkou ekosystému,
na druhé straně mohou být nebezpečným zdrojem nákazy. Ukazuje se však, že
podrobný výzkum jejich imunitního systému může přinést důležité poznatky o
možnostech snížení rizika vypuknutí některého virového onemocnění. Bylo by
snadné zbavit se nebezpečných přenašečů, ale zároveň bychom si uzavřeli cestu
k poznání, jak s danými nákazami bojovat. Zkrátka, nic není černobílé… ani
život netopýrů.
(Ivet)







Jarní osmisměrka
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Na sůví výročí jsem přispěla svou sbírkou starých vydání Cože, které si
schovávám od začátku chození do oddílu. Teď jsem na ně v klubovně narazila a
vzala si je domů. A pondělní večer jsem nedělala nic jiného, než si je všechny
prohlížela, pročítala a hlavně vzpomínala. A musím se s Vámi podělit o svůj
příspěvek z roku 2003, kdy mi bylo 10 let. Měli jsme nakreslit vývojová stadia
žáby. Kdo mě zná, ví, že kreslit neumím a teda ani jsem nikdy kreslit neuměla .
Určitě si povšimněte stádia číslo pět, kde je asi žába přejetá a už se neusmívá (asi
jsem v té době měla nějaké trauma z přejeté žáby). Takže poselství pro Vás,
nebojte se psát a kreslit do Vejreje nebo kroniky!
(Gábí)







Martin byl během tvorby tohoto čísla Vejreje v plném vikinském zápalu, takže
mu určitě můžeme prominout, že vtipy byly na chvíli odsunuty do pozadí.
Nicméně, o své vtipy nepřijdete. Tentokrát jsem ve vtipných vodách zalovila já.
A nebyla bych to správná učitelka, kdybych si nevzpomněla na školu a na
perličky ze žákovských knížek. Snad mi to Martin promine a příště vrátí této
rubrice její stabilní úroveň. 
(Ivet)
Ze žákovských knížek:
 Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
 Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“
 Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
 Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
 Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.
 Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: „Pokud tě má ráda, vrátí se.“
 Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
 Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.

…

(Jarkáč)






TESTÍKY
Máme tu lehce vědomostní testík, kterého se ale rozhodně nemusíte zaleknout. Znáte
přeci své vedoucí, ne? Ale určitě o nich nevíte úplně všechno. Pojďte prověřit sami sebe a
třeba se dozvíte i něco nového ;-)
1. Jaká je záliba Gábí?
a) ježdění na koni
b) výcvik psa
c) posílání pohledů
2. Který dopravní prostředek umí řídit Iveta?
a) letadlo
b) traktor
c) loď
3. Jaké má Mravenec sourozence?
a) bratra a sestru
b) dvě sestry
c) dva bratry
4. Jaké je Jarčino pravé jméno?
a) Jarmila
b) Jaromíra
c) Jaroslava
5. Jaké zvíře Klára chovala v dětství?
a) vodní želvu
b) vodní žábu
c) obřího šneka
6. Kdo je z vedoucích nejmladší?
a) Klára
b) Mravenec
c) Gábí






1
2
3
4
5
6

a
0
0
1
0
0
0

b
0
1
0
0
1
0

c
1
0
0
1
0
1

celkem:_____

0 – 1 body -> Je to bída 
Jestli jsi v oddíle krátkou dobu, tak tě to omlouvá, jinak je to
trestuhodné. Zkus více vnímat ostatní.

2 - 4 bodů -> Nejsi na tom vůbec špatně!
Dobrý výkon, ale zkus trávit více času s oddílem a příště už určitě
budeš vědět vše!

5 - 6 bodů -> Klobouk dolů 
Své vedoucí znáš opravdu skvěle. Zřejmě jsi v oddíle dlouho a dobře
nasloucháš svému okolí. Gratuluji k výkonu!
(Klára)
V rébusu spoj písmena do slov a dostaneš pojmy vztahující se k Vikingům. Ze
zbylých písmen slož tajenku.

V tajence se dozvíš název pro hluboké skalnaté zálivy.
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