







Ahoj!
Zahoďte bundy a čepice, vytáhněte sandály, jaro už je tu!
Blíží se výpravy do probouzející se jarní přírody, začíná
narůstat napětí při vyhlížení konce školního roku a
blížícího se letního tábora. V tomto čísle vás na všechny
tyto akce zase trošku více nalákáme, ať se máte na co
těšit. Ostatně, podívejte se na to sami. Mějte se krásně
a užívejte si jarní sluníčko!
(Ivet)

Druhý turnus příměstského tábora otevřen
Máme velikou radost! Po otevření prvního turnusu
příměstského tábora jsme ho do 14 dnů měli celý zaplněný, to
je úžasná zpráva! Ale protože některé Sůvičky se nestihly
přihlásit, anebo pojedou v tomto termínu na jinou dovolenou,
rozhodli jsme se, že otevřeme druhý turnus tábora. Bude se
konat o týden později 15. – 19. srpna. Téma ,,Zachraňme
zvířátka ze ZOO“ i cena zůstávají stejné. Neotálejte
s přihlašováním, z předchozích let máme zkušenost, že kdo
zaváhá, nejede. 
(Gábí)

Díky všem za jarňák!
Moji milí, jste fakt nejlepší Vikingové na světě! Ještě teď na tenhle tábor
s nadšením vzpomínám! Poprvé nás bylo na horách docela dost, po hodně
dlouhé době jsme nebyli na Radosti, ale ve vlastní chatě, a tak to mohlo být
všechno náročnější než obvykle. A nebylo.
Moc chválíme všechny, kdo se s námi odvážili na hory
poprvé, stejně jako zkušené sůví táborníky. Mám fakt
radost, že nám vyšlo pěkné počasí, že jste všichni šli
naplno do boje s ledovými obry, že jste prožívali každý
rituál a že jste se chovali uctivě ke všem bohům.
Jste pašáci a my se už těšíme na další oddílové akce
včetně příštího tábora na horách! :-)
(Jarkáč)








První jarní výprava 17. 4. 2016 – Mikešova stezka
V neděli 17. dubna se vypravíme do jarní přírody Ladova kraje. Projdeme si
stezku z Říčan do Hrusic, kudy chodíval pohádkový kocour Mikeš.
Trasa má 16 kilometrů, tak zvažte, jestli si na takový výlet troufáte. Ale kdo si
troufne, neprohloupí – čekají nás hry a zábava.
Sraz: 8:10 Hlavní nádraží u pokladen
Návrat: 17:22 zpět na Hlavní nádraží
S sebou: batoh na obě ramena se svačinou na celý den, pití,
pláštěnka, KPZ, Sůví zápisník, Sůví placka, vhodné oblečení dle
počasí.
Přihlášky do: 10. 4. (neděle)
Platba do: 12. 4. (na schůzce)
Hlásit se můžete na sůví mail: suvy@volny.cz, osobně na schůzce nebo přímo
Jarce na telefon: 736 536 603. Důležité je však nejpozději 12. 4. dodat i písemnou
přihlášku.
Hlavní vedoucí akce je Jarka, takže na ni směřujte i případné dotazy. Těšit se na
vás bude i Wóďa, tak to nepropásněte!:-)

Květnová víkendovka 20. – 22. 5.
V květnu nás čeká další velké dobrodružství. Vyrazíme do Domu Zaniklých
řemesel na Kokořínsku a užijeme si spoustu výletů nádhernou přírodou.
Budeme si také hrát, učit se tábornickým dovednostem, zazpíváme si s kytárkou,
uvaříme si nějaké dobroty (a dorty:-)) a prostě se budeme mít úplně nejlíp na
světě!:-)
S sebou: spacák, karimatka, ešus,
plecháček, lžíce, pláštěnka, svačina na
cestu, Sůví zápisník, přezůvky, oblečení na
spaní, přiměřené oblečení na ven, čepice,
šátek, oblečení na doma, kartáček a pasta
na zuby, menší batůžek na výlety.
Přihlášky: do 10. 5. 2016
Sraz: 16:45 Kobylisy
Návrat: 18:50 Holešovice
Více info na schůzkách.
Těšíme se na vás, Jarkáč a Wóďa!








Tábor!
Že si nepamatujete, kdy je termín letního tábora? To snad ne! Termín 16. – 30. 7.
má snad v paměti vštípen každá správná Sůva!
V dubnu začínáme rozdávat přihlášky, tak je nepoztrácejte, ale přineste je
vyplněné zpět. Čekají nás nejlepší dva týdny
v roce na tom nejskvělejším tábořišti na světě!
A že jste s námi v Hůrkách ještě nebyli? Máte
jedinečnou příležitost to napravit. Přípravy
tábora jsou již v plném proudu, a tak se máte
rozhodně na co těšit! Čekají nás nepřekonatelné
koupačky v Osice, táboráky, hry na louce i v lese,
puťák, spaní pod širákem, nekonečná spousta
srandy a mnohá překvapení!:-)
Těšíme se! Těšte se taky!
(Jarka)
O velikonočních prázdninách zaznamenala celá Sůví rodina významnou a velmi
netradiční událost. V půlce víkendovky k nám do Opárenského mlýna zavítala
část odvážných rodičů a mladších sourozenců Sův. Na jejich příjezd se
připravovali nejen vedoucí, ale především děti, které secvičily uvítací píseň,
nachystaly slavnostní tabuli, a dokonce i zorganizovaly pro rodiče a sourozence
bojovku. Vše bylo skvělé a všichni, kdo na akci byli, musí souhlasit, že
atmosféra panovala více než přátelská. Navíc bylo úžasné, že s námi šli rodiče na
výlet, hráli hry venku, přispívali chytrými nápady při velikonočním kvízu
a především, jak neohroženě se vydali na stezku odvahy. Také jsme velmi ocenili
jejich pomocnou ruku druhý den při dělání dřeva a následném úklidu celého
objektu. Úplně všem účastníkům moc děkujeme, že přispěli svou aktivní účastí k
tak povedené akci, plus zvláštní „Dík!“ patří Natce, Ondrovi M., Martinovi a
Kubovi Š. za skvělou pomoc nejen při vaření.
(Klára)









Mega-velká mega-veverka
Kdo
by
neměl
rád
veverky… taková milá,
něžná, vtipná stvoření. Ne
tak docela. V jižní Asii,
přesněji v indické oblasti
Malabar žije obří veverka
ratufa
obrovská,
která
obvykle
měří
okolo
jednoho metru. Říkáte, že
to není možné? Chápu,
taky jsem se nestačila divit.
Tato veverka je nejen obrovská, ale navíc je i všežravec. Oříšky jí chutnají, ale
nepohrdne například ani brouky. Při konzumaci potravy nesedí jako většina
veverek s ocasem nad tělem, místo toho stojí na zadních nohách a ocasem
udržují rovnováhu. Široký palec na předních tlapách jim slouží k přidržování
potravy. Tato veverka se pohybuje dlouhými skoky, které mohou měřit až šest
metrů. Při pohybu využívá svůj dlouhý ocas, který má délku přes půlku celého
těla, tedy okolo 60 centimetrů. Skoky z větve na větev tak pro ni nepředstavují
žádný problém. Lidé se s ní často nesetkají, žije totiž v nejvyšších stromových
pásmech pralesa. Největším nebezpečím jsou pro ni levharti a draví ptáci.
Na internetu samozřejmě najdete i videa se super-veverkou. Její rychlost při
konzumaci oříšků a sušenek je obdivuhodná… a možná trochu děsivá.
(Ivet)









Hraj si s mravencem 
Dokresli druhou půlku mravence a celý obrázek si vybarvi!

(Kuba Z., Franta M. a Terezka)








Je jeden z krásných jarních večerů a já mám náladu
vzpomínat, vytáhnu staré fotky ze Sůvích akcí a
začnu si je prohlížet… S každou fotkou si stále více
a více uvědomuji, že je jen velmi málo míst na
zemi, na které mám tolik úžasných vzpomínek, a
jen na jednom místě z nich navíc vzniklo tolik
pevných přátelství na celý život a také tolik
zvláštně popsatelných silných pout
mezi
kamarády, která ani po letech nikdo nemůže
vymazat. Někoho možná už napadlo, že myslím
naše milované tábořiště Hůrky… takřka magické
místo obklopené nádhernými lesy, které každý rok
ožívá jiným příběhem. Vystřídaly se zde od
pohádkových bytostí přes ufony až po řecké bohy
snad všechna zajímavá stvoření a všechna tato stvoření zde zanechala
významnou stopu, stejně tak jako všichni účastníci hůreckých táborů.
Je červen roku 2007 a s oddílem máme jet na nové tábořiště Hůrky, které máme
mít pronajaté od brněnského oddílu. Před táborem jsme ještě požádáni, jestli
můžeme přijet pomoci se stavěním tábořiště. Tak malá skupinka starších Sův (já,
Jarka a Papouch) plus jedna nesůva (Bobš – Jarčin brácha) vyrážíme směr Nová
Bystřice pomoct se stavěním tábořiště. Cesta se nám poněkud protáhla, takže celí
netrpěliví, jak bude tábořiště vypadat i jací budou brněnští vedoucí, dorazíme na
místo až za pozdního večera. Přes všude přítomnou tmu louku příliš nevidíme,
ale kuchyňský srub vypadá
rozhodně dobře a Brňáci nás
přijímají skvěle. Druhý den,
když vylezeme ráno z hangáru,
se nestačíme divit, jak je louka
ohromná a jak je krásně
obklopená urostlými stromy.
Když ještě ten samý den
okusíme Osiku, je jasné, že tohle
je pro tábor to nejlepší místo na
světě. Přesto by mě tenkrát ani
ve snu nenapadlo, že na toto
místo pojedeme příští rok již jako do vlastního tábora a hlavně že sem budeme
jezdit po dalších 9 let a snad ještě déle. Zdá se mi to neuvěřitelné, ale letos se do
Hůrek vydáme již po desáté a já toto místo miluji snad čím dál tím víc…








Už teď se těším, až na začátku
prázdnin opět skoro po roce
vkročím
s jemným
mrazením
v zádech na tu nádhernou louku,
prožiji zde další nezapomenutelný
kus léta s lidmi, které mám tak
ráda, a následně se zamáčknutou
slzou v oku na konci léta při
bourání se s loukou zase rozloučím.
Snad ne na dlouho ;-)
(Klára)

Ahojda,
minule jsem nějak zaspal díky přípravám před jarňákem,
ale naštěstí to za mě skvěle sfoukla Ivet, za což jí moc
děkuju. Rád bych vám ještě připomněl, že je tu stále
možnost poslat mi nějaký pěkný vtip na můj mejl
(jindrisekmartin@gmail.com) a já ho rád zveřejním. No, a
abych už dále neplýtval časem a místem, tady jsou další
vtipy!

Víte, jak voní plamen svíčky? Asi tak jako spálené chlupy v nose.

Starý Arab žijící v Americe si chce na zahradě vypěstovat brambory, ale ví, že už
by to nezvládl. Napíše tedy email svému synovi, který studuje v Paříži. „Drahý
Ahmede, chci si na zahradě vypěstovat brambory, ale s ohledem na svůj věk ji
nemohu zrýt. Prosím tě, zanech na pár dní studií a přijeď mi pomoct. Děkuji tvůj
otec.“ Během pár minut mu dorazí odpověď: „Drahý otče, na zahradě rozhodně
nic nedělej, zakopal jsem tam “tu věc“. S láskou Ahmed.“ Netrvá to dlouho a na
zahradu se sjedou z různých stran policejní auta, vystoupí muži v uniformách a
rozkopávají zahradu kousek po kousku. Jelikož ale nic nenajdou, po chvíli
odjíždějí zklamaně pryč. Zanedlouho potom obdrží otec další zprávu od syna:
„Milý otče, nyní už máš zahradu jistě úplně zrytou. Nic víc pro tebe takhle na
dálku nemohu udělat. Tvůj Ahmed“








V jednom autě jedou manažer projektu, mechanik a ajťák na důležitou schůzi,
ale jejich vůz se náhle zastaví a nejede dál. Jako první se vzpamatuje manažer a
všechny uklidňuje: „Všechno je oukej, zavoláme si taxík a během dvaceti minut
jsme tam.“
Mechanikovi to ale přijde zbytečné, a tak povídá: „Podívejte se, v kufru mám
nářadí, během deseti minut to opravím a za další dvě jsme tam.“
Ajťák si jen nervózně poposedne a potichu poznamená: „A nestačilo by
vystoupit a nastoupit?“
(Martin)

Taky cítíš, jak to mezi námi jiskří?
(Jarkáč)
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Sudoku – středně těžké
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