







Ahoj všichni,
Pokud si právě čtete tyto řádky,
znamená to, že jsme to dokázali. Je
tu další Vejrej!
Toto číslo je poněkud schizofrenní
v tom, že se zde nachází pozvánka
na benefici a zároveň poděkování
za pomoc a podporu. Je skvělé, že
už máme děkovat za co, protože
jsme dostali spoustu podpůrných
vzkazů a také příslibů pomoci.
Speciální díky posíláme ústředí
tomíků do Roztok, které nám
přislíbilo dar na klubovnu
v hodnotě
10 000
Kč.
Ale
děkujeme i všem ostatním, kdo se
o nás zajímali a podporovali nás. Je skvělé a skutečně motivující slyšet srdečnou
zpětnou vazbu o tom, že si vážíte toho, co a jak děláme. Že naše snaha není
neviditelná, ale že dochází i uznání.
Během posledních měsíců se nám daří čím dál lépe posouvat oddíl k větší aktivitě,
vymýšlíme různé vychytávky a konečně jsme přestali přešlapovat na místě. Máme
energii a chuť něco tvořit. A tou energií jste i vy.
Děkujeme. Jedete v TOM společně s námi.
A co zde najdete dále? Pozvánky na akce, první info k jarňáku, report ze schůzek,
další novinky a nové rubriky, články s různými zajímavostmi a také další songy
na ukulele!
No a teď zapojte fantazii a přimyslete si nějaké hezké povídání o adventu a o
Vánocích, jak se na prosincový úvod časopisu sluší.
Děkujeme a vy nemáte zač! Všechno nejlepší nám všem!
Jarka a spol.









aneb akce budoucí
Sůví benefice
Milé Sůvy, rodiče, přátelé i nepřátelé…
Jistě víte o tom neštěstí, které se nám přihodilo začátkem listopadu. Klubovnou
nám proteklo několik tisíců litrů
vody, které poničily spoustu
krásných a drahých věcí. Vše
vypadalo dosti beznadějně...
nicméně znovu jsme si dokázali,
že jsme ta nejlepší parta lidí, co
může vůbec být, a klubovnu jsme
uvedli do původního stavu, bez
vynechání
jediné
schůzky.
Spoustu z vás už přiložilo ruku
k dílu a za to vám posíláme veliké
díky!
Rozmáhá se nám tu v oddíle ale
takový nešvar. Nějak se tu všichni
snažíme na věci, které ve
skutečnosti vůbec dobré nejsou,
koukat tak, jako by byly. A tak
jsme si řekli: „Co takhle, že bychom klubovnu dostali ještě do lepšího stavu, než
byla předtím?“
Řekli jsme si, že jsme takoví blázni, a že do toho půjdeme! Nebude to ale stát jenom
pot a krev, kterou jsme se rozhodli obětovat, ale i peníze. Z členských příspěvků
vyjdeme jakž takž, když nám zrovna neteče do bot, a to jen díky rozumnému
hospodaření. Tato situace je ovšem jiná, a tak jsme se rozhodli uspořádat benefiční
akci.
Sejdeme se v 20. 12. v 17:00 v kavárně V. kolona (na adrese Ústavní 91/10, 181 02
Praha 8-Bohnice). A co chystáme za program? Můžete se těšit na turnaj
v deskových hrách, různé tvořivé dílny (například si budete moct vyrobit vlastní
originální placku), výborné cukroví, či hudební vystoupení a nekonečně ukulelí.
Nejspíše vám ukážeme i fotky a videa z klubovny pod hladinou a představíme
vám plány na její vylepšení…
Akci si určitě nenechte utéct, je na co se těšit! Za všechny finanční dary, které na
akci oddílu věnujete, jsme už teď neskonale vděční!
Vedoucí








Lednová polovíkendovka 19. - 20. 1.
Milé Sůvy, přijměte naši pozvánku na pražskou víkendovku – motivačku před
jarňákem. Jarka nás pozve k sobě do práce. Což by mohlo znít jako nuda, ale Jarka
pracuje na místě, které zahrnuje minizoo s různými druhy savců, plazů, ptáků,
ryb… Dívali jste se někdy do očí
pravému baziliškovi? Víte, jak
vypadá vakoveverka? A znáte
třeba žebrovníky? Tak to budete
koukat!
Také si uděláme krátký zimní výlet
a
večer
si
pustíme
další
zeměplošský film. Zahrajeme si
také hry, zazpíváme písničky,
poškodíme
nějaké
vybavení,
ušpiníme se venku od bláta, znáte
to… Klasika.
Sraz: 19. 1. v 16:00 na Kobylisích u fontánky
Cena: 100 Kč
S sebou: karimatka, spacák, hygiena, převlečení na spaní, přezůvky, sůví zápisník,
jídlo na sobotu – večer si akorát uděláme k véče erární tousty
Návrat: 20. 1. ve 12:00 zpět na Kobylisy.
Přihlášky: do 8. 1. 2019.
(Jarka)

Jarňák
Přátelé a kamarádi, dovolujeme si vás pozvat na jednu z nejlepších akcí celého
roku – na Jarňák!!! Je otázkou, není-li to akce obecně nejlepší – není sice tak dlouhá
jako letní tábor, nicméně díky tomu mají věci rychlejší spád… no a kdo s námi byl
na letním táboře tak ví, že ani tam se v nejmenší nenudíme.
Do karet nám letos bude hrát i ubytování – bydlet budeme v turistické základně
Vižňov u Meziměstí, která je zaprvé neuvěřitelně prostorná, zadruhé perfektně
vybavená a zatřetí krásně a skvěle podivně vzhlížející, jako by byla stvořena pro
téma našeho jarního tábora…
A na co že si to vlastně budeme letos hrát? Necháme se unést do světa čarodějek,
mágů, hrdinů i barbarů - tam, kde o tom, zda budete živi, či ne, nerozhoduje smrt,
nýbrž Smrť, do říše plující vesmírem na zádech slonů, stojích na krunýři obrovské
želvy… ano, správně nikam jinam než na slavnou Zeměplochu!









Přihlášky budou k dostání v brzké době na webu i na schůzkách, tak
nepromarněte šanci strávit týden s tou nejlepší partou lidí na skvělém místě i
naprosto epes-rádes programem. A ano, jestli něco umíme, tak je to pochválit se :)
Martin

aneb akce minulé
Schůzky
Tak za sebou zase máme pár skvělých schůzek. A co že se na nich vlastně dělo?
Na první schůzce jsme si představili celoroční bodování a vyráběli si figurky, se
kterými se po něm budeme
pohybovat. Četli jsme pár článků
z Vejrej! a nakonec jsme si zahráli
hru s nevyzpytatelnými kostkami,
ve snaze posadit se zpět na své
místo.
Na druhé schůzce nás navštívil
Mikuláš s čertem a společně jsme se
vydali neúspěšně hledat anděla ven
do tmy. I přesto, že jsme ho nenašli,
jsme dostali sladkou odměnu od
čerta, takže nikomu nevadilo, že se
anděl nenašel. Je fajn mít s peklem takový přátelský vztah, jako máme my…
Terka

Rok 2018 v číslech
Stručně řečeno: Byl to dobrý rok.
Časopis (naštěstí) nemá kapacitu, abychom vám vyjmenovali všechny dílčí
nejlepší zážitky a úspěchy, kterých jsme společnými silami v uplynulém roce
dosáhli.
Ale stručný přehled akcí si dovolíme a podíváme se na to optikou čísel:
Hned první víkend v lednu jsme se vydali na výpravu do Štěchovic a pak jsme
přespávali v klubovně. Bylo nás 23!
Na jarňák jsme jeli v únoru a poprvé jsme se přemístili ze severu Čech na Šumavu.
Téma celotáborovky jsme zvolili trefně: Tábor snů. Vzpomínáte? Týdenní pobyt
jsme si užili v počtu 26 lidí.
Na přelomu března a dubna nás čekala velikonoční víkendovka, která byla na
skvělém místě ve Stráži pod Ralskem. Plnili jsme tam pilně Hořcovou výzvu a
užívali si pěkné výlety. Počet účastníků 33.
V květnu jsme vyrazili na vycházku do okolí Čimic, kterou si pro nás připravil
archeolog-sympaťák, kamarád Tomáš. Protože jsme na tuhle akci nepotřebovali








čerpat dotace, počet lidí jsme nikde nevykazovali, a tak si ho nepamatujeme. Ale
dalo by se říct, že nás bylo „docela dost“.
A pak už tu byly prázdniny a nejepičtější událost celého roku: tábor! Tentokrát
jsme bloudili křížem krážem říší Divů a radovali se z krásné přírody v okolí
našeho tábořiště nedaleko rybníku Osika. Bylo nás neuvěřitelných 34!
S říjnem přišly tradiční podzimky, které jsme strávili na Dobré vodě u Mrákotína.
Pršelo i svítilo sluníčko a my jsme pomáhali rytířům polapit draka. Počet
účastníků je také ohromující: 34! A to ještě někteří těsně před akcí odpadli!
Vánočka je minulost skutečně nedávná. Do opárenského mlýna pod Milešovku
nás jelo i přes řádění rýmičky 31 (ale mělo nás jet víc). Wau!
Celkem jsme na sůvích akcích strávili 38 dní.
V přepočtu na takzvané „osobodny“ – což je specifický termín z magistrátních
grantů, který se získá vynásobením počtu účastníků počtem dnů, kolik akce
trvala, to vychází na skutečně úctyhodnou sumu: 1159 (+“docela dost x 1“). To je
takřka 1200 osobodnů.
Tak schválně – překonáme to v roce 2019?! Můžete to ovlivnit i vy, když budete
jezdit na všechny akce! Pokud nemáte předsevzetí, dejte si třeba právě toto!
Ráda bych nyní ke konci roku poděkovala všem vedoucím a instruktorům, kteří
strávili podobně šílený počet hodin přípravou všech akcí a zařizováním dalších
sůvích záležitostí. Můžeme na sebe být opravdu hrdí! Není to samozřejmost
věnovat takový velký kus svého osobního volna a nezištně ho investovat do práce
pro druhé. A odměnou jsou člověku probdělé noci při přípravách, nedostatek
spánku na akcích, bolavá ramena od těžkých batohů, štípance od komárů,
škrábance od větví… A pak samozřejmě dobrý pocit a radost, že se všechno daří,
jak má. Plány obvykle selhávají, ale naštěstí to nikdy nevadí a všechno dobře
dopadá. Je to jistě dáno i štěstím, které nás provází už od samého začátku: za
nejlepší šťastnou náhodu považuji to, že jsme se kolem oddílu sešli právě
v takovéto báječné konstelaci. Neexistuje a nikdy neexistovala lepší parta, než je
ta naše. Věřím ale, že lepší parta existovat bude: budeme to zase my za rok touhle
dobou. DÍKY, ŽE JSTE! NEMĚNILA BYCH!
PS: nezapomínejme ani zmínit nejradostnější a nejskvělejší událost roku 2018:
v srpnu se naší nejmilejší Gábí narodil syn Adámek (přezdívaný Áda), kterého
s nadšením slavíme jako nejmladší Sůvu všech dob! Hip hip hurá! Ať žije Adam,
ať žijí Sůvy!
Jarka









Dík za knihy!
Děkujeme vám všem, kdo jste vyslyšeli naši výzvu z minulého čísla nebo
internetů a rozhodli jste se pomoci obnovit sůví knihovnu. My samozřejmě víme,
že jsou Sůvy obklopeny těmi
nejlepšími lidmi, ale i tak jste
nás překvapili a dojali.
S takovou
rychlostí
a
s takovou
ochotou
jsme
nepočítali, protože jsme si
mysleli, že to ani není možné.
Děkujeme vám všem, kdo jste
se zapojili. Moc si toho vážíme
a slibujeme, že knížky budou
hojně čtené a nebude se na ně
prášit.
(Ani téct
voda,
hahaha.)
A kdo jste ještě nestihl Sůvám
věnovat knížku, můžete mrknout na náš web, kde jsme vytvořili záložku „Sbírka
knih“ a o nějakou volnou se ještě přihlásit. (V době uzávěrky čísla jich ještě pár
volných zbývalo.)
Kdo nečte s námi, čte proti nám!
Jarka

Grrrrrr-anty!!!
S Jarkou jsme strávili spoustu času sepisováním žádosti o grant, a tak (ač není
zatím vůbec jisté, zda ho dostaneme) jsme se rozhodli seznámit vás s tím, co máme
v plánu za peníze z něj pořídit…
Je zřejmé, že nás posedl jakýsi budovatelský duch. Na vytopenou klubovnu jsme
nereagovali tak, jak by bylo adekvátní – nešli jsme si hodit mašli, ani plakat do
kouta, ale během pár dní jsme ji za napětí veškerých sil uvedli do obstojného stavu
a v současnosti je naprosto v pořádku. To nám ovšem nestačilo a chceme víc!
Z peněz, které vybereme na benefici, doopravíme škody a pořídíme nové, lepší
věci, pokud něco zbyde. Bude se nám pak v oddíle fungovat lépe a pohodlněji,
schůzky budou pestřejší a tábory bohatší na bizarní kostýmy, krásné hry i celkově
promakanější program. Ale ani to nám nestačí!
S Jarkou jsme se rozhodli, že budeme zřejmě úplně první turistický oddíl, který
bude zároveň oddílem hudebním. Co to znamená, ptáte se? Vše vysvětlím…
Pokud peníze dostaneme, tak za ně nakoupíme hudební nástroje od rytmických
nástrojů, chrastidel a chřestidel, přes naše oblíbené ukulele, až po dvanáctistrunné








kytary a možná také nějaké zesilovače a mikrofony. Na každý z nástrojů, které si
budeme pořizovat bude někdo v oddíle umět hrát a bude to také ochoten učit.
Můžete se tedy v budoucnosti těšit na to, že si vyzkoušíte hudební nástroje, které
běžní smrtelníci do ruky nedostanou a možná i na speciální akce… není to skvělé?
Ano je:)
Martin
PS: Teď jen aby to vyšlo, držte nám palce! (Jarka)

Téma letošního jarňáku už dávno není tajemstvím: vydáme se objevovat
podivuhodný svět Zeměplochy. Celotáborovka bude volně inspirovaná asi
milionem knížek britského spisovatele Terryho Pratchetta, pojednávajících o
dobrodružstvích ve světě, který je nesen vesmírem na zádech obrovských slonů,
kteří stojí na krunýři ohromné želvy A´Tuin.
Přijde vám to dostatečně divné? Ale to je jen začátek, naši milí!
Pojďme se seznámit s nějakými stěžejními postavami, které bychom mohli při naší
výpravě na Zeměplochu potkat.

Bábi Zlopočasná: Je to vlastně zlá čarodějka, která ovšem koná výhradně
dobro. Je nejmocnější čarodějkou, co kdy žila
na Zeměploše, obléká se zásadně do černé
barvy a vyniká v hlavologii – filosofii, která se
zabývá myslí lidí a kterou sama vymyslela.
Rozhodně to není milá osoba (na rozdíl od
rozverné Stařenky Oggové, se kterou se
přátelí), nejde jí totiž o to, aby byla oblíbená,
touží být jen respektována. A to se jí daří. Jako
jediná osoba porazila ve hře Smrtě, ačkoliv
Smrť ji spíš prohlásil za vítěze, protože chtěl
(stejně jako ona) zachránit život dítěte, o který
hráli. Jako správná čarodějka nikdy nelže, což
však neznamená, že vždy říká celou pravdu.
Nemá rodinu, ale vychovávala holčičku, která se posléze stala úplně první ženoumágem.









Zavazadlo: Je sporné, zda je Zavazadlo vlastně postava nebo věc. Je to masivní
dřevěná truhla. Je to VĚC, říkáte si. Tady však obyčejnost a věcovitost končí.
Zavazadlo je vyrobené ze speciálního kouzelného dřeva Myslícího hruškovníku.
Má stovky malých nožiček, na kterých dokáže neuvěřitelně rychle a vytrvale
běhat. A také má jazyk. A zuby. Nemluví. Ale jí. Sežere, na co přijde, ale asi to
není tím, že by mělo hlad. Snaží se hlavně ochránit svého majitele, kterého velmi
oddaně následuje kamkoliv. Když se majiteli někdo pokusí ublížit, stane se
Zavazadlo velice agresivním a vyhraje. Ať už však zavazadlo spolkne cokoliv,
majitel v něm najde vždy pečlivě srovnané všechny věci, které do něj uložil, a nic
víc.

Smrť: Kostlivec v černém hábitu s modrými světýlky místo očí, který třímá v
ruce kosu a jezdí na bílém koni. Jeho hlas zní jako dunění víka olověné rakve.
Jedná se o ztělesnění smrti ve formě člověka. Jeho prací je chodit pro duše
významných osob: panovníků,
mágů, čarodějnic… Pro živé lidi
je neviditelný; během svého
života ho mohou vidět pouze
lidé s okultním nadáním a děti.
Zní to děsivě, ale tady jsme na
Zeměploše, takže teď veseleji:
Smrťův kůň se jmenuje Truhlík a
bydlí společně mimo čas a
prostor v říši, kterou si Smrť sám
stvořil. Vše je zde pouze černé,
protože Smrť nemá fantazii na
barvy. Hraje (špatně) na housle. Občas se cítí osamělý, a tak se věnuje studiu lidí,
kteří jej fascinují, ale nikdy je úplně nepochopil. Jedno lidské dítě dokonce
adoptoval a vychoval, to dítě mělo také děti, a tak je teď z něj dědeček. Do oboru
jeho práce spadají všichni živočichové kromě krys a blech, protože ty mají vlastní
smrtě.

Knihovník: „To, že tudy procházel knihovník lze usoudit z toho, jestli na zemi jsou
pohozené slupky banánů, nebo burských oříšků. Obojí miluje.“ Tohle se o Knihovníkovi
můžeme dočíst v knížkách. Je to totiž orangutan, který pracuje ve škole pro mágy,
Neviditelné univerzitě. Původně to byl člověk, ale magická nehoda ho proměnila
na lidoopa, ale málokdo z jeho kolegů si povšiml rozdílu. Jeho typickou hláškou
je „Ook“, nic jiného totiž neříká. Přátelí se s největším nešikou mezi mágy –
Mrakoplašem.
Jarka








Král pláže
Stavěli jste si někdy hrady z písku? A jak velký byl ten největší? Že až po pás? Až
ke krku? To ale stále nemá na jednoho Brazilce, který si postavil pískový hrad tak
velký, že v něm dokonce i bydlí. Marcio Mizael Matolias žije již 22 let ve svém
písečném hradě, a oficiálně je bezdomovcem. On ale za svůj domov právem
považuje tři metry
čtvereční, které hrad
tvoří.
Samozřejmě že také
musí pracovat, ale ne
tak, jako většina lidí.
Jediná práce, kterou
pravidelně dělá, je
neustále opravování
jeho hradu: „Musí se
pravidelně navlhčovat, jinak by se mi
rozdrolil”, říká. Avšak to je vše, co musí dělat, jinak si nemůže stěžovat. „Nemusím platit žádné účty za bydlení,“ libuje si. Peníze získává od turistů, kteří rádi
zaplatí za fotku s „králem pláže“, jak si Marcio sám říká.
Tak co, umíte si někdo představit, jaké by to asi bylo, žít takhle?
Kuba









Jistě jste si někteří v létě na táboře všimli, že jsem se začal trochu zajímat o vesmír
a kosmonautiku. Rád bych své nadšení přenesl i na vás, proto jsem se rozhodl začít psát do
úplně nové rubriky, kterou Vejrej! ještě nezažilo. Příchod soukromých firem do této oblasti
totiž vnesl do vesmírného cestování nový vítr do plachet. Pojďme tedy společně zkoumat,
co nám létá stovky kilometrů nad hlavami v měsíčním přehledu těch nejzajímavějších misí!
Asi nejzajímavějším objektem, který je umístěn na oběžné dráze Země ve výšce
přibližně 400 km nad povrchem, je Mezinárodní vesmírná stanice, kterou možná
znáte pod zkratkou ISS (z angl. International Space Station). Vznikla díky
společnému snažení USA, Ruska, Japonska, Kanady a Evropské kosmické
agentury (vypomáhá 11 členských států z 22). Jde zatím o jediné místo ve vesmíru
kromě Země, na kterém se trvale nachází lidé. Posádku tvoří 5-6 členů, kteří se
každý půlrok obměňují, a provádí zde různé vědecké experimenty převážně
z oblasti biologie, fyziky, astronomie a meteorologie.
První část ISS (ruský modul Zarja) byla vynesena 20. 11. 1998, takže letos oslavila
krásných 20 let své existence. Od té doby se stanice pomalu rozrůstala.
V současnosti měří přibližně 72 m na délku, 20 m na výšku a 109 m na šířku, a její
odhadovaná hmotnost je asi 420 tun. Objekt se pohybuje průměrnou rychlostí
7,7 km/s (27 720 km/h), přesto ho lze pozorovat na noční obloze. Další
zajímavostí je, že na ISS byla založena 14. 10. 2008 keška (GC1BE91), kterou mohli
samozřejmě ulovit jen astronauti.
V minulých týdnech bylo na ISS opravdu živo. Nejen, že dorazily rovnou dvě
zásobovací lodě s pěti tunami nákladu, ale stanice se dočkala i tří nových členů
posádky.
Na přelomu listopadu a prosince však došlo k dalším dvěma důležitým
událostem: 26. listopadu úspěšně přistála na Marsu nová americká sonda InSight,
která má za úkol zkoumat vnitřní stavbu planety, přenos tepla mezi jednotlivými
vrstvami, a také tzv. „marsotřesení“ (tak tomu říkám já, je to obdoba našeho
zemětřesení). Putovala vesmírem dlouhých 7 měsíců.
Dále pak 7. prosince odstartovala čínská sonda Chang’e 4, která je asi jednou
z nejdůležitějších misí tohoto roku – sonda má totiž přistát na odvrácené straně
Měsíce (tam ještě nikdy žádná sonda nepřistála). Přistávací modul v sobě nese
i průzkumné vozítko, a dle aktuálních informací by se o přistání měl pokusit
4. 1. 2019. Budeme držet palce!








Mravenec

O snech

Určitě jste někdy pomysleli na to, jaké by to bylo, kdybycho mohli ovlivňovat to,
co se nám zdá. Člověk by ve snech dokázal cokoliv. Trochu se tomu blíží takzvané
Lucidní snění, o kterém si nyní povíme. Je to stav, kdy si spící člověk uvědomuje,
že se nachází ve snu. Má tak možnost svůj sen vědomě prožívat a libovolně měnit.
Pokud by se vám něco takového
podařilo, měli byste možnost ho od
základu měnit, jak se vám zlíbí a
dělat věci, které vám normálně
neumožňují přírodní zákony.
Říká se, že takovéto sny zažívá
téměř čtvrtina lidí přibližně jednou
za měsíc a polovina lidí je zažije
minimálně jednou za život. Není to
tedy nic tak vzácného ani těžkého. A
jak se dá lucidního snění dosáhnout?
Stejně jako všechno ostatní i tato schopnost jde určitými postupy natrénovat.
Prvním důležitým krokem je naučit se pamatovat si své sny, nejlepší je si je ihned
po probuzení zapsat, protože lidé, kteří si své sny pamatují, mají lepší
předpoklady s nimi potom pracovat.
Nejčastější metodou samotného učení je tzv. testování reality. Jednou z
nejznámějších možností je kontrola času. Ten je ve snech nestabilní, tzn. na
hodinkách máme čas 8:10, když se podíváme o pár vteřin později, je 16:30.
Obdobně prý fungují nápisy na zdech, cedulích apod. I ty mají tendenci se
neustále měnit. Když se nad těmito věcmi pozastavíte, mělo by vám dojít, že se
nejedná o realitu. Poté už byste měli mít plnou moc nad svým snem nebo se
probudíte.:-)









Topíme se v plastech
Naše planeta se doslova topí v plastech. Plastové znečištění se nevyhýbá ani těm
nejodlehlejším koutům planety. Zasahuje do vzduchu, který dýcháme, do půdy,
na které pěstujeme potraviny, i do
vody, kterou pijeme. Právě voda, řeky a
zejména oceány jsou místem, kde je
plastová krize nejviditelnější. Jen v
oceánech přibyde každou minutu tolik
plastů, kolik by se vešlo do nákladního
auta. Pokud nezakročíme, bude v roce
2050 v mořích více plastů než ryb.
Jak tedy pomoci? Většinu plastových
obalů ihned po použití vyhodíme. Recyklace je nutnou samozřejmostí, problém
plastového znečištění ale nevyřeší. Jediným skutečným řešením je omezení
jednorázových plastů. Náš svět není na jedno použití, proč by měla být na jedno
použití láhev, ze které pijeme, nebo talíř, z kterého jíme? Zkuste se na to
soustředit, až půjdete příště na nákup.
Natka

Bláznivý sněhulák
Milé Sůvy, zdá se vám, že už jste dlouho neměli
příležitost dostat nějaký ten bod do našeho
bodování? Tak to pro vás mám suprovou novinku!
Až do konce tohoto měsíce totiž můžete splnit tenhle
šílený úkol a dostat za to celé 3 body!
Udělejte sněhuláka z těch nejbláznivějších věcí, které
najdete. Musí být minimálně 20 cm vysoký a měl by
mít obličej. Hotového sněhuláka vyfot´ a pošli nám
na email, facebook, nebo přines fotku na schůzku.
No a jestli jsi takový šikula, že ho zvládneš přinést
do klubovny, tak to samozřejmě můžeš taky.
Už se těšíme na vaše bláznivé sněhuláky, tak se na to
co nejdříve vrhněte a získejte co nejvíc bodů!

Terka









Uzávěrka dalšího čísla – 9. 1.
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Sáro
R: AmSáro EmSáro Fv noci se mi
Czdálo
že Ftři andělé cBoží k nám Fpřišli na
oGběd
AmSáro EmiSáro Fjak moc a nebo
Cmálo

mi Fchybí abych Ctvojí duši Fmohl
rozumGět
1. Sbor kajícných mnichů jde
krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu má jen
přezíravý smích
Z prohraných válek se vojska domů
vrací
ač zbraně stále burácí a bitva zuří v
nich.

3. Královnin šašek s pusou od
povidel
sbírá zbytky jídel a myslí na útěk
A v podzemí skrytí slepí alchymisté
už objevili jistě proti povinnosti lék
Ref. Sáro Sáro v noci se mi zdálo
že tři andělé Boží k nám přišli na
oběd
Sáro Sáro jak moc anebo málo
ti chybí abys mojí duši mohla
rozumět

Ref.

4. Páv pod tvým oknem zpívá sotva
procit
o tajemstvích noci ve tvých
zahradách
A já potulný kejklíř co svázali mu
ruce
teď hraju o tvé srdce a chci mít tě
nadosah

2. Vévoda v zámku čeká na balkóně
až přivedou mu koně pak mává na
pozdrav
Srdcová dáma má v každé ruce růže
tak snadno pohřbít může sto
urozených hlav

Ref: Sáro Sáro pomalu a líně
s hlavou na tvém klíně chci se
probouzet
Sáro Sáro Sáro Sáro rosa padá ráno
a v poledne už možná bude jiný
svět

Ref.

AmSáro EmSáro Fvstávej milá CSáro
Fandělé k nám Gpřišli na obědC







Lovci lebek
EmiPouští a pralesem Dsavanou i

buší
CJdou lovci lebek za H7nimi lovci

duší
EmiS kulometem bajonetem

kanónem i kuší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Oči na stopkách nastražené uši
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
To ticho ruší jen bzukot muší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
CLid se chvěje úzkostíG a oheň
H7dohořívá

Tak málo času zbývá tak málo času
zbývá
Král uprchl do hor v noci když
všichni spali
Proroci věštili proroci varovali
Pouští a pralesem savanou i buší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
S kulometem bajonetem kanónem i
kuší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Oči na stopkách nastražené uši
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Hlas se chvěje srdce v krku buší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Šaman čte z popela jen samé špatné
zprávy
Ženy vzaly šperky své a do země je
zakopaly
Muži stáda pobili a naházeli do
jezera
Jak dlouhá bude chvíle od rána do
večera




Pouští a pralesem savanou i buší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
S kulometem, bajonetem, kanónem i
kuší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Oči na stopkách nastražené uši
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší
Hlas se chvěje srdce v krku buší
Jdou lovci lebek za nimi lovci duší

