

 





Ahoj všem!
Květen je tu a s ním další číslo
oddílového časopisu. Co v něm najdete
tentokrát? Zprávy o tom, co se v oddíle
aktuálně děje, co se chystá a kam se
vypravíme. Zasmějete se u další várky
vtipů nebo v testíku zjistíte, zda se máte
vydat na letní tábor. Rozhodně se také
zapojte do velké jarní soutěže. Ale to
samozřejmě není vše, přesvědčte se sami.
Mějte se krásně!
(Ivet)

Včelí úly
Občas se nám v Sůvičkách stává, že děti
přinesou nějaký vlastnoruční výrobek
nebo se pochlubí tím, co ukuchtily
s rodiči. Vašík nám na první schůzku,
které se zúčastnil, přinesl jejich domácí
med. Pátrali jsme po tom, odkud med
přímo je, a bylo pro nás veliké
překvapení, když nám Vašík řekl, že
mají blízko klubovny vlastní včelí úly.
Během další schůzky jsme se tedy šli
s dětmi na úly podívat. Vašík nám
vyprávěl, co se s včelami dělá, jak se o ně s rodiči starají a další zajímavosti.
Nakonec nám tatínek nabídl, že pokud bychom chtěli, můžeme si nástavek na
další úl spolu se sůvičkami pomalovat my. Za tuto nabídku moc děkujeme a
během května se určitě na pomalování vrhneme a těšíme se, až budou i v našich
sůvích úlech bydlet včelky.
(Gábí)

Žádost o grant MČ Praha 8 podána
Během jara se jako každý rok s Jarkou snažíme napsat co nejlepší žádost o dotaci
na MČ Praha 8. Je to velice důležité psát různé granty, dotace a žádat o peníze,
kde se dá, aby oddíl fungoval a přežil. Kdybychom tyto dotace nedostávali,
víkendová akce by to potom stála třeba i 1 000 Kč za účastníka. Minulý rok jsme








dostali od MČ 22 500 Kč, letos jsme žádali o 110 000 Kč. Jako
každý rok i letos počítáme s tím, že celou částku
nedostaneme, ale budeme rádi i za část peněz. Žádali jsme o
dotaci na klubovnu, tábory i víkendovky. Výsledky, kdo
dotaci dostal a v jaké výši, budeme znát během června.
Finance, které nám MČ přidělí, budeme očekávat během
prázdnin na účtu. Držte palce, ať to vyjde!
(Gábí)

Červnová víkendovka
10. - 12. června proběhne víkendovka
zaměřená na přežití v přírodě. Bude se
konat na neznámém místě v divočině
poblíž Stráže pod Ralskem. Tato akce je
věkově omezená – pro účastníky od 12
let. Bude se spát pod širákem, tak ať se
nebojíte.
S sebou: Sůví placku, pevné boty, dost
teplé oblečení, spacák, karimatku (u
které nebude vadit, že se na ní bude spát
v lese), KPZ (tentokrát už bude
OPRAVDU potřeba), nůž, baterku, pláštěnku, pití a jídlo na cestu a hromadu
odvahy 

*kartáček na zuby dle vlastního uvážení
Přihlášky do 31. 5. 2016
Sraz: 10. 6. 15:30 Nádraží Holešovice u výlezu z metra směrem na autobusové
nádraží!!
Návrat: 12. 6. 18:15 Černý Most
V případě dotazů pište na email: jirka.odstrcil47@gmail.com nebo na telefon:
721 315 022
(Chorche)

Slavnostní setkání na konci školního roku a pasování
K závěru školního roku už po několik let patří naše slavnostní setkání spojené
s pasováním nových členů a předáváním vyšších stupňů placek všem, kdo si to
zaslouží.


 





To letošní proběhne 21. 6. v čase klasické Sůví schůzky. Sraz tedy v 17:00
u klubovny. Pokud to počasí dovolí, vyrazíme ven a
snad proběhne i ohníček, jak jsme zvyklí. Je to jedna
z mála příležitostí, kdy se setkáváme všichni členové
oddílu, a věříme, že letos bychom měli zase trhnout
rekordní účast! :-)
Další informace získáte na schůzkách. Zároveň se bude
jednat o poslední Sůví schůzku. Následovat pak bude
jen táborová motivačka, která proběhne o víkendu a
o které si můžete více přečíst níže.
Těšíme se na vás!
(Jarkáč)

Táborová motivačka 25. 6.
Po vzoru jarňákových motivaček chystáme
před táborem jednu speciální akci i na
červen. Rozhodně si ji nenechte ujít! Bude to
stát za to. Počítejte se sobotou 25. června,
časy upřesníme. Prozradit můžeme, že se
bude jednat o akci v Praze a že všichni
budete nadšení! :-) Vy, kteří jedete na tábor,
si to nenechte uniknout! :-)
(Jarka)

Pozvánka na Sůví – Nesůví akci 30. 6.
Velká část z vás ví, že pracuju v klubu pro děti na Palmovce. V červnu budeme
slavit druhé narozeniny a při té příležitosti budeme pořádat velikou oslavu. A
na tu bych vás ráda všechny srdečně pozvala. Říkáme jí MapaFest, proběhne
30. 6. (po vysvědčení) od 15:00 do 20:00 a bude zdarma. A na co se můžete těšit?
Mrkněte na plakátek! :-)
A proč je to akce i částečně Sůví? Protože kromě Jarkáče se tam můžete potkat i
s Chorchem, Martinem nebo Mravencem, kteří mi budou pomáhat
s programem. Chorche bude mít na starost mečování, Mravenec nám bude
pomáhat s filmy do letního kina a Martin nám zahraje něco na kytaru (možná i
s Wóďou). A taky tam bude Verča a Michal, kteří s námi byli na jarňáku a tady
na MapaFestu budou dělat ukulele workshop.
Takže dorazte i vy ostatní!:-) Bude to jedinečná příležitost, jak se stylově
rozloučit před prázdninami a oslavit vysvědčení!:-)
(Jarka)






Tábor – Hůrky 2016





 





Už se nám začínají scházet první přihlášky na
letní tábor, což nás moc těší a všem poctivcům
děkujeme!:-) Vypadá to, že letos nás pojede na
tábor o něco víc, než jsme zvyklí, a o to víc se na
všechno těšíme!:-)
A na co se můžete těšit vy, kteří s námi pojedete
poprvé? Na báječných 14 dnů v přírodě! Tábořiště
stojí na velké louce uprostřed lesů, naleznete na
něm podsadové stany, kuchyň, za jídelnu nám
slouží hangár (letos snad pořídíme nový), teepee,
luxusní lesní sprchu a vysoce komfortní
kadibudky.:-) Celé dva týdny se o sebe staráme
sami – musíme připravovat dřevo, abychom měli na čem vařit, pumpujeme
vodu ze studny, pomáháme s přípravou jídel a v noci držíme hlídky, aby se ani
v noci nic zlého nestalo.
Ale tábor rozhodně není jenom dřina – uvidíte, že i všechny zmíněné povinnosti
vás budou bavit. A kromě toho vás čekají koupačky v Osice, což je ten nejlepší
rybník na téhle planetě – je obrovská, dlouho mělká, takže si v ní mohou
zablbnout i neplavci a taky si tam často kupujeme zmrzku. Dál vám můžeme
slíbit táboráky s typickými sůvími písničkami, noční bojovku pro odvážné a
samozřejmě nekonečnou zásobu her. Jsme turistický oddíl, takže nás čekají i
výlety a se staršími se zas vypravíme na třídenní
puťák. Už máme naplánovanou trasu a podíváme se
někam, kde jsme ještě nikdy nebyli, přestože do Hůrek
jezdíme už od roku 2007! Všichni bychom si také měli
vyzkoušet spaní pod širákem. Snažíme se vařit samé
dobroty a obvykle se nám to daří. Jestli to ještě
neumíte, naučíte se s námi rozdělávat oheň, chodit
podle mapy, poznávat stromy, kytky, zvířata… Ale
budeme mít čas i na válení se na dece pod stromem,
hraní deskovek a odpočinek.
Snad se mi vás podařilo nadchnout! Ještě jednou
připomínáme termín: 14. – 30. července!
(Jarka)
Všichni už se určitě nemůžete dočkat letních prázdnin. Vedoucí se na ně
samozřejmě těší taky, kdo by neměl rád léto, že jo, ale někteří mají blížící se léto
spojené i s obavami a nervozitou. Gábí, Klár i Mravenec totiž budou muset ještě
před prázdninami překonat nelehké studentské období zvané zkouškové!
Gábí přeji, ať dá všem zkouškám co nejdříve na frak a může se začít válet.








Klár a Mravenec to budou mít ještě o něco těžší, čeká je totiž závěr studia
v podobě státních zkoušek a obhajoba diplomové práce. Takže i pro ně…
vydržte, bojujte, konec už je za rohem!
Držíme vám palce, bando, jste nejlepší a nandáte jim to!
(Ivet)

Nový přírůstek v pražské zoo
Tento článek bude menší reklamou, ale věřím, že mi to odpustíte. K jeho napsání
mě vede to, že všichni máme rádi zvířátka (určitě alespoň některá) a máme
radost, když se na svět dostane nějaké další. A přesně o to v tomto článku půjde.
V Zoo Praha mají totiž nový nečekaný přírůstek. Samice gorily nížinné Shonda
totiž 25. 4. porodila své první mládě. O tom, že Shinda čeká mládě, však neměl
nikdo tušení. Nikdo už ani nečekal, že by se Shinda potomka ještě dočkala, je jí
totiž již 25 let a v minulosti několikrát potratila. Stal se tak malý zázrak. Porod
proběhl v pořádku, a tak hned druhý den byl Pavilon goril otevřen pro
návštěvníky. Shinda se o své mládě vzorně stará, chová se jako zkušená
maminka. Pokud chcete Shindu i její mláďátko vidět na vlastní oči, neváhejte a
vydejte se na výlet. Krásné počasí posledních dní k němu přímo vybízí.
(Ivet)



 





Pozor, pozor… je tu velká jarní soutěž!
Máme pro Vás 3 středně těžké úkoly a otázečky. Správné odpovědi a splněné
úkoly odevzdávejte na schůzkách či posílejte na mail suvy@volny.cz. Kdo bude
mít více jak půlku správně, toho čekají body do celoročního bodování a ten, kdo
zvládne správně vše, bude kromě bodů odměněn i hodnotnou žertovní cenou :D. Uzávěrka soutěže je v úterý 7. 6. 2016! Tak směle do toho! Těšíme se na Vaši
aktivitu. 
1) Vyfoť či nakresli obsah své kápézetky!
2) Napiš v morseovce obsah své kápézetky!
3) Kolik teček a čárek v morseovce má celkem tvoje celé jméno a příjmení?
(Klára)

Ahojda lidičky, určitě jste si všimli toho děsivého období,
které nastalo stejně jako každý rok. Ano, přesně tak,
mluvím o mistrovství světa v hokeji, o době, kdy se v ČR
objeví asi deset miliónů hokejových trenérů. Nebudu tedy
zahálet a i já se přičiním. Příjemnou zábavu!:-)
Sedí takhle Jarda Jágr u díry v ledu a chytá kapry.
Najednou za sebou slyší temný a hrubý hlas jak říká: „Jardo, tady nic nechytíš!“
Jarda se ohlédne, nic nevidí, a tak dělá, že nic neslyšel, ale za chvilku zase:
„Jardo, tady nic nechytíš!“ Jarda už je tedy trochu nervózní, ale tváří se jakože
nic a chytá dál, když v tom zase slyší: „Jardo, tady nic nechytíš!“ Tak se Jarda
otočí a zakřičí: „Kdo si a co ode mě chceš?!“ A na to mu ten temný a hrubý hlas
odpoví: „Jardo, sakra, to jsem přece já správce zimáku! Tady doopravdy nic
nechytíš!“
Kanadský reprezentant Dany Heatley si v září 2003 při nehodě poranil koleno a
čelist. Nakopl se do obličeje.
Před zápasem se mezi sebou hecují hokejisté z dvou konkurenčních týmů.
„Nemáte na nás,” chvástají se domácí, „na rozdíl od vás hrajeme srdcem!”
„To na nás spíš nemáte vy,” oponují jim hosté, „my hrajeme hokejkama!”
„Jsem volnej!“ zařičel reprezentant vězeňského týmu a utekl.
(Martin)








Květnové Vejrej! vám přináší další kreslený vtip o Úhořovi. Doufám, že ho
oceníte stejně jako všechny předchozí fórky!:-) Tenhle je hodně o našem
Úhořovi!:-)
(Jarkáč)

DRUHY ÚHOŘŮ

ELEKTRICKÝ

AKUSTICKÝ



 





TESTÍKY
Ahoj Sůvy, léto už je skoro tu a ve vzduchu se vznáší otázka, co o prázdninách?
Je tu zbrusu nový testík, na jehož konci se dozvíš, jestli bys měl/a jet na nejlepší
tábor světa do Bradavic. Možná už odpověď znáš, ale i tak si ji můžeš potvrdit,
možná stále váháš a v tom případě se nech profesionálně otestovat a uvidíš ;-)
Hodně zdaru do řešení!
1. Rád/a se dobře nadlábneš?
a) v jídle se spíš nimrám
b) ano, ale jenom trochu…dlouhodobě si udržuji štíhlou linii
c) ano, mám rád/a dobré jídlo
2. Rád/a se směješ?
a) ano, jsem smíšek
b) občas
c) ne, jsem mračoun
3. Rád/a zpíváš u táboráku?
a) vždycky, moc mě to baví
b) nikdy
c) jak kdy
4. Rád/a trávíš volný čas s kamarády?
a) ne, radši jsem sám/sama
b) když mám náladu, tak jo
c) jasňačka!
5. Miluješ dovádění ve vodě?
a) tak trochu
b) jasně…jsem vodní živel!
c) ne
6. Máš rád/a, když se k tobě ostatní děti i dospělí chovají hezky?
a) to je jasný, že jo!
b) ne a chovám se k nim stejně ošklivě
c) je mi to jedno








7. Co si myslíš o Bradavicích
a) nic… neznám je
b) nesnáším Harryho Pottera a vše, co s ním souvisí
c) chtěl/a bych se tam jednou podívat
8. Rád/a si hraješ?
a) Už jsem z toho vyrostl/a
b) jen, když mám náladu
c) ano…kdo si hraje, nezlobí
9. Máš rád/a přírodu?
a) jasný, čas strávený v přírodě je vždycky moc příjemný
b) docela jo, ale vždy se bojím, abych se o přírodu nezamazal/a
c) ne, jsem městský týpek a to se nezmění
10. Poznáváš rád/a nová místa?
a) ne, jsem nejradši pořád doma
b) nevadí mi to
c) ano, cestování a výlety miluju
11. Co si myslíš o magii, kouzlech a čárách?
a) nesnáším to a nevěřím tomu
b) nikdy jsem se o to nezajímala
c) naprosto mě to fascinuje… taky bych chtěl/a umět kouzlit
12. Dokážeš se občas překonat?
a) ano, miluju výzvy
b) občas, ale nějak to nevyhledávám
c) ne, jsem srab a vše hned vzdám
13. Vydržíš 14 dní bez počítače a telefonu?
a) v poho
b) ne, zemřu
c) nikdy jsem to nezkoušel/a
14. Máš rád/a překvapení?
a) nesnáším překvapení!
b) nějak extra je nemusím, ale snesu je…
c) překvapení miluju <3
Nyní si v tabulce zatrhněte své odpovědi (číslo vlevo = číslo otázky, písmeno =
vaše odpověď) a posčítejte body. Celkový počet bodů vám prozradí, do jaké
kategorie spadáte.

a b c
1 0 1 2
2 2 1 0

8
9

a
0
1

b
1
2

c
2
0


 





3
4
5
6
7

2
0
1
2
1

0
1
2
0
0

1
2
0
1
2

10
11
12
13
14

0
0
2
2
0

1
1
1
0
1

2
2
0
1
2

celkem:_____
0 – 9 bodů -> Tábory nejsou nic pro tebe!
Můžeš náš čuprsupr letní tábor zkusit, ale je dost pravděpodobné, že
zhyneš. Ty jsi totiž totálně městský týpek. Z přírody máš strach, ale větší strach
by měla mít ona z tebe!
10 – 18 bodů -> Neváhej, či váhej, ale jeď!
Nejsi typický táborový typ, ale pokud se nebudeš bát a vyzkoušíš náš
tábor, který je naprosto jedinečný, bude se ti moc líbit. Zvaž všechna pro a proti,
vybav se do divočiny a jeď!
19 – 28 bodů -> Tak ty, kámo, rozhodně musíš jet!!!
Bez tebe by tábor ani nebyl táborem. Jestli váháš, jsi totální šílenec! Co
lepšího bys mohl o prázdninách sakra dělat? NIC! Už brzy je uzávěrka přihlášek
na letní tábor, tak si pospěš ;-)

(Klára)
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