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Ahoj všichni!  

Možná jste se o Vánocích báli, že 
bychom pro vás v novém roce 
nepřipravovali oblíbený a velmi 
populární oddílový časopis… Pokud 
ano, můžete už zase klidně usínat! 
V rukou právě teď pevně držíte první číslo roku 2014, které rozhodně 
nebude číslem posledním. I v novém roce se můžete těšit na 
každoměsíční přísun informací, reportáží, tipů, triků, legrace a vůbec 
všeho, na co jste zvyklí. 

(Eva) 

Věci úřední 

Nové číslo účtu 

Prosíme všechny, aby vzali na vědomí, že od 
ledna 2014 má náš oddíl nové číslo účtu. Starý 
účet zanikl a peníze odeslané na něj buď sežere 
bájná bankovní příšera, nebo se vrátí zpět. Nové 

číslo účtu zní: 2100517938/2010. Stále nám 

ho zřizuje Fio banka. 
Všechny platby nechť odcházejí tedy tímto směrem. 

Nové číslo bot 

Jarkáč začne nosit o číslo větší boty. Zkuste to taky! 

Oddílové průkazky 

S přechodem pod novou organizaci dostaneme také 
nové Sůví průkazky, které nám usnadní život při 
prokazování věku v dopravních prostředcích nebo 
při placení vstupného. Koho se nám podařilo vyfotit 
na schůzce, má štěstí! Kdo zůstal nevyfocen, může 
poslat NEPRODLENĚ svou fotografii na náš mail 
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(suvy@volny.cz) a snad se ještě podaří průkazku pro něj získat. Bez 
průkazky se obejdete, pokud budete na akce vozit jiné doklady, kde bude 
vaše fotografie, jméno a věk (datum narození). 

A teď to nejdůležitější – podmínka pro 

setrvání v oddíle  

Zní to strašidelně, ale strašidelné to není, čtěte pozorně dál. 
Po dlouhé době se dostáváme do situace, kdy máme v oddíle velké 
množství nových členů. To nás nesmírně těší! Ještě jednou všechny nové 
Sůvy vítáme. A doufáme, že se u nás rozkoukáváte a že se vám u nás líbí. 
Je však třeba novým členům (ale i některým dlouhodobým) vysvětlit, 
v čem vlastně spočívá členství v oddíle. Či co to ten oddíl vlastně je? Na 
první pohled to vypadá jako přírodovědný kroužek, jakási alternativa ke 
školním kroužkům nebo ke kroužkům v DDM. Ale to je omyl. 
Sůvy nejsou kroužek. Sůvy jsou oddíl. Členství v oddíle není jen o tom, 
že každý týden strávíte hodinu a půl v klubovně, dozvíte se něco nového 
a zahrajete si hry s kamarády. Jádrem činnosti oddílu jsou společné akce. 
Hlavně akce mimo Prahu – jednodenní výpravy, celovíkendové akce a 
vyvrcholením celé činnosti jsou naše tábory (o jarních prázdninách a pak 
14 dní v létě). Bez účasti na těchto akcích nemá setrvávání v oddíle hlubší 
smysl. 
Proto bychom chtěli vybídnout všechny Sůvy, aby se začaly našich 
výprav, víkendovek a táborů účastnit. Kdyby vám v účasti bránily 
jakékoliv obavy, můžete se obrátit na kohokoliv z vedoucích, případně si 
pořádně prohlédnout naše webové stránky, kde naleznete fotografie 
z akcí, které jsme spolu již zažili. 
Jsme si vědomi toho, že jsme zatím nikdy 
členství v oddíle na akcích nepodmiňovali, ale 
nyní je to vlastně poprvé, kdy na schůzkách 
praská klubovna ve švech a na akce jezdí jen 
pár nadšenců. Tohle potřebujeme změnit. 
Proto MOC chválíme všechny, kdo oddílovými 
akcemi žijí a jezdí s námi vždy, kdy to jen 
trošku jde. 
Nehodláme měnit pravidla v průběhu školního 
roku, ale nyní budeme hodně dbát na to, aby se 

mailto:suvy@volny.cz
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všichni členové našich akcí účastnili. Ti, kteří k nám začali chodit jen jako 
na kroužek, u nás mohou zůstat do konce školního roku, ale pak se s nimi 
rozloučíme. 
Od září totiž začne platit pravidlo pro členy oddílu, které bude znít, že se 
každá Sůva musí zúčastnit alespoň jedné mimopražské akce v prvním 
pololetí školního roku (tedy do Vánoc, protože v lednu takové akce 
nepořádáme) a dvou akcí v druhém pololetí. (Případně to zřejmě bude 
možné prohodit.) Tábory se do toho nebudou počítat. Týkat se to bude 
všech starších osmi let (včetně). 
Neberte to, prosím, jako nějaké strašení. Je to věc, která u nás byla vždy 
nepsaným pravidlem, jen nyní považujeme za důležité ji vyslovit nahlas. 
Nechceme se nikoho z oddílu zbavovat, všech svých členů si velice 
vážíme. Spíš nám jde o to vás ponouknout k účasti na akcích, díky níž 
proniknete lépe do oddílového dění a členství v Sůvách vám dá mnohem 
víc než jakýkoliv jiný kroužek. 
Takže strachy stranou! Sůví akce jsou parádní zážitky a velká 
dobrodružství. Jídla máme hojnost, poznáváme nová místa, zažíváme 
legraci a cenu se snažíme držet, co nejníže jsme schopni.  Pojeďte tedy 
s námi! 

(Jarkáč) 

Přehled akcí do konce 
školního roku  
Jaké akce nás ještě čekají? Na co se těšit? Přinášíme vám exkluzivní 
přehled všech akcí, které jsou naplánovány do konce školního roku. 
Kalendář akcí samozřejmě naleznete i na našich webových stránkách, kde 
je stále aktualizován, takže Vám neuniknou i případné změny. 

 sobota 8. února – MimoSoutěž (vedoucí akce: Jarkáč) 
 sobota 15. února – první sůvičková výprava v roce 2014 (vedoucí 

akce: Gábí) 
 neděle 16. února – motivačka před zimním táborem (vedoucí 

akce: Jarkáč) 
 sobota 22. února – sobota 1. března – zimní tábor na chatě Radost 

v Orlických horách (vedoucí akce: Jarkáč) 
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 pátek 7. března – otevřený pátek (vedoucí akce: Jarkáč) 
 sobota 15. března - MimoSoutěž (vedoucí akce: Jarkáč) 
 sobota 5. dubna - MimoSoutěž (vedoucí akce: Jarkáč) 
 čtvrtek 17. – neděle 20. dubna – velikonoční víkendovka (vedoucí 

akce: Gábí) 
 sobota 19. dubna – sůvičková výprava (vedoucí akce: Eva) 
 úterý 22. dubna – akce pro veřejnost Den Země (vedoucí akce: 

Jarkáč) 
 čtvrtek 8. května - MimoSoutěž (vedoucí akce: Jarkáč) 
 pátek 16. – sobota 17. května – víkendovka dřevárna v Meziříčí 

(vedoucí akce: Jarkáč) 
 pátek 23. května - otevřený pátek (vedoucí akce: Jarkáč) 
 pátek 13. – neděle 15. června - poslední víkendovka školního roku 

(vedoucí akce: Jarkáč) 
 sobota 19. července – sobota 2. srpna – letní tábor v Hůrkách 

(vedoucí akce: Jarkáč) 
(Klára) 

Už se to blíží 

Zimní tábor na horách obrázek 1x 

Pozvánku na náš tábor o jarních 
prázdninách můžete dohledat 
v prosincovém čísle našeho časopisu. 
Přihlášky jsou rozdány. Teď netrpělivě 
čekáme, kolik se nám jich vrátí nazpět. 
Termín odevzdávání přihlášek je 31. 
ledna. 
Ti, kdo si přihlašování nechali na 

poslední chvíli, nechť se chytí za nos a pospíší si. 

Poslední lákadlo pro dosud nerozhodnuté jedince: skvělá parta, která je 
zárukou permanentní zábavy! 
Lyže, boby, sněhové stavby, soutěže, deskové hry, bazén, hry ve sněhu, 
bohatý kulturní program, sombréra, ponča, vstřícný personál, 
dobrodružství, kopec srandy, znamenitá strava, slušivá táborová trička, 
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odměny, noční hra… Nedovedu si představit, co jiného by kdokoliv mohl 
dělat o prázdninách, aby to předčilo tohle! 

Přípravy jsou již v plném proudu, tak vám přinášíme drobný pohled do 
zákulisí: Celotáborová hra již pokrývá několik dlouhých kapitol na 
papíře. 
Vedoucí se scházejí a po večerech se radí, vymýšlejí, smějí se, plánují… 
Nebo shánějí všude možně kostýmy, vyrábějí rekvizity. 
Na plné obrátky běží i navrhování luxusních táborových triček (barvu a 
motiv neprozradíme, ale věřte, že se vám budou tuze líbit!). 
Komunikujeme s chatou Radost a domlouváme všechny náležitosti pro 
náš co nejpohodovější pobyt. (Jak to na Radosti vypadá, si můžete 
prohlédnout na webových stránkách: www.chataradost.cz) 
TĚŠÍME SE! 

S rodiči dětí, které s námi pojedu úplně poprvé, zorganizujeme 
předtáborovou schůzku, kde zodpovíme jakékoliv dotazy a hlavně se 
blíže představíme. Budeme vás pak kontaktovat dle údajů na přihláškách 
dětí. 
Prosím, počítejte s tím. 

Jarnímu táboru bude předcházet motivační hra, která se uskuteční 
v neděli 16. 2. 2014. Účast na ní je nutná pro účast na táboře (v úplně 
extrémních případech se můžeme domluvit individuálně jinak). Bude se 
jednat cca o 4 hodinovou akci v Praze, kde se účastníci seznámí mezi 
sebou i s celotáborovou hrou. Akce vyvrcholí společnou návštěvou 
mexické restaurace a hostinou, kterou slavnostně zahájíme naše velké 
dobrodružství. Cena 300 Kč není součástí poplatku za tábor, bude se 
platit zvlášť (navíc). Více informací se dočtete v samostatném článku 
níže. 

(Jarka)  
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Co se děje na schůzkách?  

Schůzka Sůviček, 2. 12. 2013 

Předposlední prosincovou schůzku jsme si 
všichni moc užili. Nejen, že jsme si již tradičně 
vyrobili z papíru něco malého, ale také jsme hráli 
spoustu her. Například oblíbenou hru „Na 
počasí“, pak také samozřejmě „Dostihy“ a trošku 
dobrodružné „Včeličky“ (kdo by čekal, že ani 
v prosinci nebude v klubovně úplná tma?). 
Nakonec jsme se samozřejmě nezapomněli 
pomazlit s Pepou a Pepou.  

(Daniela) 

Sůví schůzka, 3. 12. 2013 

První prosincová schůzka byla pekelně 
nabytá. Nejdříve jsme si připomněli 
nedávné akce a řekli si něco o těch 
budoucích. Dále nás čekalo pečlivé 
vybírání sovičky, kterou chceme 
adoptovat z PARAZOO ve Vlašimi. 
Prozkoumali jsme nové hrací krabice, 
které jsme dostali od Tomíků a zahráli si 
z nich pár rychlých her. A ještě jsme stihli vyčistit a nakrmit naše zvířecí 
kamarády. Tentokrát si všichni pověsili korálek a mohli jsme jít domů. 

(Klára) 

Schůzka Sůviček, 8. 12. 2013 

Na poslední schůzce malých Sůviček před Vánoci jsme se s nadšením 
vrhli na hravé krabice. V klubovně vzniklo několik stanovišť, přičemž 
jsme se snažili vystřídat se „všichni a všude“. Snaha byla opravdu 
obrovská, ale nakonec jsme stejně všichni nejdelší dobu strávili u 
vánočního kvízu, díky kterému jsme se naladili na Vánoce, které v tu 
dobu již klepaly na dveře. 

(Eva) 
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Sůví schůzka, 9. 12. 2013 
Na poslední sůví schůzce v roce 2013 jsme si nejdříve pročítali nové číslo 
našeho oblíbeného časopisu Cože?. Poté jsme si námi vytvořeným 
kvízem vyzkoušeli, jak dobře se mezi sebou známe a dozvěděli jsme se o 
sobě spoustu zajímavých věcí. Nakrmili jsme morčátka, pověsili jsme 
korálky a schůzka byla u konce. 

(Klára) 

Pololetní hra Mexiko  

Předposlední bitva 

Po listopadové víkendovce to vypadalo, 
jakože máme od Mayů pokoj. Neříkám, 
že jsme naivně začali věřit, že jsme 
odvrátili konec světa, ale sami jsme 
trochu začali usínat na vavřínech a 
nabírali sil. 
Naše záchranná mise za blaho světa není 
skončená. Mayský útok na Litoměřice jsme sice hrdinně odrazili a 
likvidací Mayů jsme konec světa oddálili. Ne však zcela odvrátili. 
To byl teprve začátek. Vzpomeňte, že přece máme spoustu mayských 
talismanů, které jsme dosud nepoužili. Vzpomeňte, co říkal kněz 
z chrámu Chichén Itzá – Mayům jde o zničení celé planety. 
Ale co s tím máme dělat? Podle kněze jsme byli vyvolenými. Přežili jsme 
i kaktusovou zkoušku. Tedy asi můžeme těmi vyvolenými být. Avšak, co 
teď? Kněze jsme ztratili. Mayští bohové nám toho moc neřekli (no, 
pravda, kdybychom se setkali s bohem války, mohli jsme být moudřejší 
než po setkání s bohem srandy). Po smrti našeho kněze jakoby celý 
vesmír oněměl. Znamení byla pryč. Zůstali jsme sami? 
Vypadalo by to tak. Až jednoho večera, v den uzávěrky tohoto čísla, se 
na klubovních dveřích objevil vzkaz: 

„RYCHLE! 
Hvězdy se na obloze točí. 
Krev, čarodějnice a skříň. Další svět čeká zkáza. Dny Země se krátí. 
Proroctví. RAGNAROK! 
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Potomci dávných vládců povstanou. Nedejte na první dojmy. Jsou 
v Praze a musí se s vámi setkat. Na audienci s královnou musíte mít 
sombréro. Vypátrejte je všechny, musí nám pomoci! Magie, která je 
zákon. Mexický kloboučník a jeho syn. Kaktus na sněhové pláni. I 
pánvička může být mocná zbraň! Hudba. 
Stromy. Stromy. Stromy. Jedno město zničil kůň. Tam hledejte! 
Vzpomínejte. Prolnutí času i mytologií. Konec světa. 
V neděli před Ragnarokem se ti důležití budou nacházet tam, kde město 
zničil kůň. Stromy. Stromy. Stromy. Pak bude zbývat necelý týden a 
konec.“ 

Možná by vám to připadalo jako směšný aprílový vzkaz. Kdyby na 
podobný vzkaz nenarazili všichni vedoucí u sebe doma, pak bychom to 
tak jistě brali. A možná i takhle… kdyby ty vzkazy ovšem nebyly napsané 
na vnitřních stěnách jejich šatních skříní. 
Krví.  
Pokud nám tedy přišlo, že byl dlouho klid, tak nyní je takovým klidným 
dnům konec. Ze vzkazů jsme ze začátku příliš moudří nebyli, ale dali 
jsme si tu práci, abychom to nějak dešifrovali. 
„V neděli před Ragnarokem“ – zapátrali jsme na vševědoucím Internetu 
a zjistili docela zajímavou skutečnost: Vikingové předpovídali konec 
světa, kterému říkali Ragnarok. Tento den podle různých propočtů 
vychází na 22. 2. 2014!!! Což je za chvíli! A shodou okolností je to i den, 
kdy měl začít náš jarní tábor… 
Neděle před Ragnarokem je tedy pravděpodobně 16. 2. 2014. 
A kde se ti důležití (ať už to má být kdokoliv) budou nacházet? „Tam, 
kde město zničil kůň. Stromy. Stromy. Stromy.“ Přemýšleli jsme, kdy se 
kde v mytologii vyskytoval strašlivý ničící kůň. A pak nám to došlo! 
Trojský kůň! Nebyl to kůň jako zvíře, 
ale past lstivých válečníků! Takže 
Troja. A stromy, stromy, stromy… 
Že by Stromovka? Můžeme se mýlit, 
ale rozhodli jsme se to risknout! 
V neděli 16. února se vypravíme do 
Stromovky a zjistíme, co se zase 
chystá! 

(Jarkáč) 
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Mayové šokují čokoládou 

Na mexickém ostrově Yucatán učinili 
archeologové zvláštní nález. Našli zbytky 
čokolády na talíři, nikoliv v hrnku. Dle 
tohoto nálezu lze tvrdit, že Mayové 
používali čokoládu jako koření nebo 
omáčku. A proč, že je čokoláda na talíři 
taková zvláštnost? Doposud totiž 

převládal názor, že se z kakaových bobů připravovaly pouze nápoje. 
Objev rovněž naznačuje, že tradiční mexické pokrmy jako například mole 
(čokoládová omáčka podávaná s masem) mají starší kořeny, než kdokoliv 
předpokládal. Je to vůbec poprvé, co byla čokoláda nalezena na talíři, 
který se používal k servírování jídla. Je nepravděpodobné, že na talíři 
byla čokoláda pouze drcena, jelikož k drcení tehdejší obyvatelé používali 
drtící kameny. 

(Daniela) 

Zajímavosti o Mexiku  

Kolik rozdílností je mezi našimi zvyklostmi a zvyklostmi 
v jiných zemí? Jistě se shodneme, že mnoho a mnoho. U 
Mexika tomu není jinak. Pojďme se na nějaké rozdílnosti 
podívat. A garantuji vám, že nad některými budete 
kroutit hlavou. 
Platí tu, že do záchodu se nehází toaletní papír – na ten 
je koš vedle záchodu! 
Nejrozšířenější nápoj je Coca-Cola nebo Pepsi-Cola, a to i proto, že je 
levnější než balená voda. 
Ani taková samozřejmá věc jako chození po chodníku není v Mexiku 
jednoduchá. Chodníky v Mexiku jsou dost úzké, těžko se vedle sebe 

vejdou dva lidé, část chodníku často zabírá ještě 
třeba obchůdek, sloupy apod. Takže chození po 
chodníku je kličkování a vyhýbání se… 
V Mexiku často můžete vidět pracovat i malé děti. 
Pomáhají rodičům s obchodem, restaurací, 
hotelem. Může se vám tedy stát, že např. 
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v restauraci vás bude obsluhovat dvanáctileté dítě. Takové děti také často 
hlídají záchody nebo čistí boty.  
Mexičani jsou malí - většina mužů měří kolem 170 cm a ženy jsou ještě 
menší. Schválně si to porovnejte se svými rodiči. 

(Gab) 

Sůví sova 
Budou mít Sůvy vlastní sovu? To je teď otázka, která nás pálí. 
V prosinci jsme vás informovali, že jsme se rozhodli učinit velký a tuze 
pěkný krok: pokusíme se adoptovat vlastní sovu! 
Protože již od prosince čelíme dotazům, zda sova bude bydlet v naší 
klubovně, tak raději vše uveďme na pravou míru a pojďme se o naší 
sovičce dozvědět více a představit si i její domov. Sovička totiž (bohužel) 
do naší klubovny nepoputuje, žije totiž v ParaZOO ve Vlašimi, kde bude 
zůstávat. My, jakožto její adoptivní rodiče, budeme přispívat na její 
krmení a ošetřování, ale neodvezeme si ji domů. To ale neznamená, že se 
s ní nikdy nesetkáme. Jen co se nám podaří vybrat cílovou částku, tak 
začneme plánovat výlet za naším malým svěřencem. 
A co je tedy ona ParaZOO zač? Je to neobvyklá zoologická zahrada: 
najdete zde spoustu druhů zvířat, ovšem nečekejte žádné tygry, 
krokodýly nebo slony. Všechna zvířata 
jsou přirození obyvatelé české přírody, 
která se ovšem narodila s nějakou vadou 
nebo utrpěla zranění, kvůli čemuž by 
normálně v přírodě brzy zahynula. Tady 
v zoo se o ně lidé starají a tak mají šanci 
prožít docela pohodový a spokojený 
život. 
Můžete zde potkat vydru, rysa, krkavce, 
čápy, volavky, dravce, sovy a řadu 
dalších zvířat, která byla léčena v 
Záchranné stanici pro živočichy ČSOP 
Vlašim, ale pro trvalé následky jejich 
zranění již nemohou být vypuštěna zpět 
do volné přírody. 
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ParaZOO byla otevřena 2. 6. 2012, takže je to zařízení poměrně mladé. 
O tom, jakou sovu nakonec adoptujeme, rozhodovali společně všichni 
členové našeho oddílu. Těsně v hlasování zvítězil sýček obecný jménem 
Noky. Má vrozenou vadu létání, takže by v přírodě nepřežil. Na 
stránkách ParaZOO se o něm můžeme dočíst: „Noky je čilý, a přestože patří 
mezi sovy, poskakuje ve voliéře i přes den a rád okukuje návštěvníky.“ 
Na jeho adopci jsou potřeba 3 000 Kč. Sbírku jsme chtěli původně ukončit 
na Slavnostním setkání na konci roku, ale bohužel se nám nepodařilo 
dosud vybrat dostatečné množství peněz. Proto sbírku prodlužujeme a 
vyzýváme vás, kdo jste ještě nepřispěli, abyste se také zapojili do dobré a 
užitečné věci. Sbírka bude končit 4. 3., pokud se nám nepodaří vybrat 
peníze předtím. Jsme s financemi už skoro v polovině, tak pojďte do toho! 
A než se nám podaří se za Nokym vypravit osobně, můžete si 
prohlédnout stránky celé ParaZOO a seznámit se nejen s naším budoucím 
sýčkem, ale i s ostatními zajímavými obyvateli téhle tak trochu jiné 
zoologické zahrady. www.parazoo.cz 

(Jarkáč) 

Akce minulé  

Pomikulášská akce pro Sůvičky 

Venku trošku poprchávalo a bylo docela 
chladno, ale to nás neodradilo od skvělé 
sůvičkové akce. Sešli jsme se v klubovně, 
kde nám Mikuláš nechal sladkou 
nadílku. My jsme ale měli dobrot 
dostatek, tak jsme nadílku uschovali do 
batůžků 
na horší 
časy a 

vyrazili směr Čimický háj. Cesto u jsme 
potkávali poslední zbytky sněhu a malé 
ledové ostrůvky, takže ani o typické 
zimní radovánky nebyla nouze. V lese 
jsme si dali svačinku, zahráli si pár her 
na zahřátí, ale hlavně jsme ozdobili 

http://www.parazoo.cz/
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stromeček pro zvířátka. Mravenec ho později nazval příhodně 
vypovídajícím názvem „svačinový strom“. U stromečku jsme si ještě 
zazpívali pár oblíbených koled a mohli jsme vyrazit zpět ke klubovně. 
Dlouhá procházka nás zmohla, tak jsme si v klubovně dali malé 
občerstvení, oddáchli si a ještě na závěr si zahráli pár prima her. Skvělá 
sůvičková akce rychle utekla a my už se těšíme na další a doufáme, že se 
zúčastní ještě více sůviček, aby bylo ještě více legrace. 

(Klára) 

Vánoční nálada v Sůvím světě 

V sobotu 7. prosince jsme v areálu 
Bohnické léčebny v 5. koloně, která se 
nachází hned vedle divadla Za plotem, 
pořádali Vánoční těšení. Prostředí bylo 
moc útulné a my mohli začít vánočně 
tvořit. Návštěvníci si mohli ozdobit 
perníčky, vyrobit svíčky z vosku, 
vánoční dekoraci z přírodnin, papírové 
vločky, ozdobit stojánek na svíčku nebo 
vyrobit vánoční přání pro své blízké. 
Dětí přišlo hodně a všechny si z akce 
odnášely výrobky domů. I rodičům se u 
nás líbilo. Kdo chtěl mít stejný odznak 
jako my, mohl ho získat u stolu 
s perníčky, stejně jako oddílové čepice. 
Na akci jsme také měli pokladničku na 
adopci sovy – Nokyho vybraného 
Sůvami na schůzkách. Dnes se 
v pokladničce nachází něco kolem 1300 
Kč, abychom adopci mohli uskutečnit a 
jet se za Nokym podívat, potřebujeme 
ještě jednou tolik! Přispívat můžete 
v klubovně v pondělí a úterý během 
schůzek. Děkujeme všem, kteří přispěli! 

Nakonec musím říct, že jsme všichni načerpali vánoční náladu a užili si 
hezké tvořivé odpoledne. (Gab) 
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Vánoční víkendovka  

Na tradiční vánoční víkendovku jsme se 
vypravili do pastoušky v Pacově. 
Protože jsme tentokrát jeli autobusem a 
ne vlakem, cestu jsme zvládli úplně 
s přehledem a nemuseli jsme se tísnit ve 
vlakové uličce. Když jsme dorazili na 
místo, klubovna nás opět uchvátila svou 
velikostí. Sice se v ní nenacházela temná 
místnost s hrami jako na podzimkách, 
ale pro změnu nás překvapila spousta 
lodí, která byla v pastoušce uskladněna.  

Když jsme si zatopili, ubytovali jsme se a 
navečeřeli, šli jsme si zahrát malou hru, 
u které se všichni moc nasmáli. Poté už 
jsme se uchýlili do našich spacáků a 
popřáli si dobrou noc.  

Druhý den nás čekala spousta práce. 
Nejprve jsme se rozhodli, že půjdeme 
odlovit nějaké kešky. Nakonec se nám 
povedl přímo nevídaný kousek a 
odlovili jsme všechny pacovské kešky! A 
teď abych uvedla věci na pravou míru… 
V Pacově se nacházela pouze jedna 
aktivní keška, ale zato se cesta k ní 
musela řádně vyluštit. A protože jsme 
Sůvy šikovné, a keška byla ještě ke 
všemu věnována pacovskému básníkovi 
Antonínu Sovovi, byl to pro nás úkol víc 
než snadný a za chvíli jsme se radovali 
z nálezu. Cestou zpátky do klubovny 
jsme se ještě nezapomněli zastavit na 
dětském hřišti, kde jsme se všichni 
dosyta vyřádili.  
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Po obědě jsme se pustili do výroby 
tradiční mexické piňáty, která je 
nedílnou součástí mexických oslav 
Vánoc. Když byla piňáta hotová, pustili 
jsme se do výroby cukroví. Tentokrát 
jsme si připravili skvělé vosí úly a úžasné 
linecké. Když bylo hotové i cukroví, 
pustili jsme se do výroby štědrovečerní 
večeře, která se skládala z Jarkáčova 

famózního bramborového salátu a sýrových placiček.  

Večer už pak přišel samotný vrchol celé víkendovky - (klasická) hostina 
v krásném a útulném sklepě. A protože se jednalo o víkendovku vánoční, 
tak jsme si nemohli odpustit nějakou tu tradici a to pouštění lodiček. Poté 
už jsme se pustili do hodování a s plnými břichy jsme se odebrali do 
postele. 

Když jsme se dostatečně vyspali, zabalili jsme si věci, uklidili Pastoušku 
a pomalu se vydali na nádraží. Než přijel vlak, krátili jsme si dlouhou 
chvíli malou „salko-párty“, kdy jsme do sladkého salka namáčeli vše, co 
nám přišlo pod ruku. Pak jsme vlakem odjeli do Tábora, kde jsme si 
prohlédli krásné muzeum lega, kde jsme nejen viděli úžasné stavby, ale 
mohli jsme si s legem i pohrát. Poté už jsme se jen vyfotili na náměstí u 
stromečku, přesunuli se na nádraží a hurá domů!  

(Daniela) 

Slavnostní setkání na konci kalendářního 

roku 

16. prosince, téměř rok po údajném konci 
světa, jsme se opět sešli v klubovně na 
Slavnostním setkání, které bylo spojeno 
s pasováním nových i starých Sův a 
Sůviček.  

Celý rok utekl jako voda, a tak jsme si pro 
připomínku promítli fotky ze všech akcí, 
na kterých jsme letos byli, a mile si zavzpomínali na úžasné táborové 
počasí, bahnitou dřevárnu, opékání buřtů na sněhu a spoustu dalších 
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úžasných zážitků, které jsme si z výprav 
a víkendovek přinesli. Poté jsme se 
rozhodli, že bychom si mohli zahrát tak 
trochu na věštce a zkusit odhadnout, co 
nás příští rok čeká. A tak si každý vzal 
tužku a papír a napsal na kus papíru to, 
co si myslí, že nás příští rok čeká. 
Všechny nápady jsme pečlivě zapečetili 
(respektive vložili do kufříku s Bobem a 
Bobkem ) a uschovali. A až se příští rok opět sejdeme na Slavnostním 
setkání, budeme moci porovnat naše představy se skutečností.  

Potom již přišlo tolik očekávané pasování. Noví členové z řad Sův 
i Sůviček si odnesli žluté placky, někteří pasovaní už dokonce měli tu čest 
se podepsat na stěnu slávy a někteří vyměnili svou placku za placku vyšší 
kategorie.  

A jak už u nás bývá dobrým zvykem, tak jsme pasování zakončili 
obrovskou hostinou plnou nejen cukroví, ale i jiných sladkých či slaných 
dobrot. Samozřejmě nechybělo ani závěrečné „kolečko“, kdy jsme si 
všichni řekli, co se nám předchozí rok líbilo nejvíce. 

(Daniela) 

Výprava do Aquaparku  

Tato úžasná výprava byla živá a akční, 
ale přesto plná vzpomínání a nostalgie. 
Sůvy se po měsíci a půl vracejí do 
Liberce (30. 11. 2013 jsme v Liberci 
navštívili IQpark) a po téměř dvanácti 
letech do Babylonského aquaparku 
(v sobotu 21. 3. 2002 jsme na liberecké 
víkendovce strávili v aquaparku téměř 
celý den). Historie se opakovala 

nejen místem konání akce, ale i v tom, že poklidný odjezd do Liberce nám 
nějak není souzen. Minule zaspal Ratles a my ho budili marně čtvrt 
hodiny telefonem a pak málem kvůli odhlašování jízdenky dva vedoucí 
neodjeli s námi v buse. Tentokrát Ratles dorazil včas (možná také proto, 
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že jsem ho budila 45 minut před srazem ), ale sourozenci Barešovi si 
nám nějak přispali, a když už jsme se jim dovolali, bylo bohužel pozdě a 
nestíhali autobus. Cesta jinak byla klidná a my byli za chvíli v Liberci. 
Před Babylonem jsme udělali pár fotek s místním lvem a zde vznikla i 
ona legendární fotka s pánem prohlížejícím tašku, kterou si můžete 
prohlédnout i zde. Před vstupem do bazénu jsme si dali ještě svačinku a 
už rychle pádíme do šaten, pak sprchy a hurá do vody. Máme před sebou 
skoro pět hodin ve vodě…jupí! Všechno musíme vyzkoušet!! Postupně 
se vrháme do obou větších bazénů, korálových jeskyní s živými 
rybičkami, menších skluzavek, vodního víru, velkého iglú, parádního 
vlnobití a vodních tryskových masáží. Vyzkoušíme si po dvojicích 
úžasný aquazorbing, který je teď v aquaparku absolutním hitem mezi 
návštěvníky. Užijeme si spoustu srandy i na velké skluzavce, lanu na 
lezení a čtyřech tobogánech. Každý tobogán si našel svého nadšence. 
Červený byl určen na poklidnou vyjížďku, nejdelší žlutý zajišťoval 
dlouhý prožitek z rychlé jízdy, černý tobogán na poprvé opravdu 
naháněl hrůzu, protože v něm nebylo vůbec vidět, ale zajišťoval parádní 
intenzivní zážitek z velkého sešupu. Poslední modrý tobogán byl určen 
jen pro starší a odvážné. Po krátké velmi prudké jízdě nás čekal 
velikánský trychtýř. Bylo to skvělé. Před sváčou ještě otužilí jedinci 
vyzkoušeli ledovku a pak jsme všichni naskákali na chvíli do vířivky a 
hurá na lehký obídek. Vyměnili jsme si pár babylonských penízků a 
ochutnali místní dobroty. Po obědě jsme si šli odpočinout do římské páry 
a sauny a opět všichni alespoň 
smočili prstíček v ledovce. Opět 
hurá na atrakce. Před odchodem 
jsme si ještě dali kohoutí zápasy 
a pořádnou honičku ve vodním 
víru. Všechno bylo úžasné…Tak 
papá aquaparku, třeba zase za 
dvanáct let.  Vyrážíme na 
autobus spokojeni, ale pekelně 
unaveni. V autobuse se sotva 
nasvačíme a už jsme v Praze. 
Výlet se vážně povedl!  

(Klára) 
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Akce budoucí 

Sůvičková výprava - Ať žijí strašidla!  

Sobota 15. 2. 2014 

Chvalský zámek se změnil v zámek 
strašidelný, neboť se zde na zimu usídlilo 
Kočovné muzeum strašidel, ale také 
hodní skřítci a víly Vítězslavy Klimtové. 
První patro zámku zabydlela strašidla v 
životní i nadživotní velikosti, která 
vystupují z kufrů - víly, vodníci, čerti, 
čaroděj, lecjaká další pohádková havěť. Sídlí tu dokonce i vlkodlak 
a kostlivec! Výstava je doplněna o vtipné básničky, zvukové a světelné 
efekty a interaktivní hry. Navíc si víla ohnivka pro vás připravila také 
spoustu her a úkolů na Chvalském zámku.  
Pojďte s námi, Sůvičky! 

Přihlašování: do pondělí 10. 2. včetně, storno poplatek za odhlášení po 
tomto datu činí 20Kč  
Vedoucí akce: Gábina (tel.: 733 399 156, mail: dufkovagabi@gmail.com, 
suvy@volny.cz)  
S sebou: do batůžku svačinu, dostatek pití a pláštěnku, Sůví placku (kdo 
ji má), děti starší 6 let lístek MHD za 12 Kč dvakrát 
Sraz: Kobylisy u fontánky – vchod do metra, 10:00 hod.  
Návrat: Kobylisy u fontánky, 14:15 hod.  
Cena: 50 Kč (Gab) 

Pozvánka na předtáborovou akci v Praze  

Zejména účastníci tábora (ale i ti, kdo na 
tábor jet nemůžou a přesto touží po 
nevšedním dobrodružství) jsou zváni na 
dobrodružnou výpravu v neděli před 
odjezdem na jarňák! 

Sejdeme se 16. 2. v 14:00 v klubovně a 
pak se společně vypravíme přes Troju do 
Stromovky. 
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S sebou je potřeba přinést 300 Kč. Nebude to totiž pouhá venkovní 
výprava, ale pokud všechno dobře dopadne, čeká nás i velká mexická 
hostina. Když říkám velká, skutečně myslím velká!  Byli jste už někdy 
v mexické restauraci? Pokud ne, tak po neděli si tento zážitek budete 
moct odškrtnout! A také se nám snad podaří získat sombréra, bez kterých 
bychom nemohli odjet na hory – to přeci dává rozum! 
Kromě peněz si s sebou nezapomeňte vzít vaše ponča. Pokud pončo ještě 
nemáte a chcete jet na hory, rozhodně si ho do té doby vyrobte! 
Konec akce plánujeme na 18:30 
v Kobylisích. 
Pro účastníky tábora je účast téměř 
nezbytná, prosím, myslete na to! Kdo 
bude chybět, přijde o velký zážitek. 
Přihlášky dostanete na schůzkách a 
odevzdejte je do úterka 11. února 
vedoucím. Platba proběhne na srazu 
v neděli. 
Bude to skvělé! A jestli skutečně nastane 
konec světa podle Vikingů (mayským 
přičiněním), tak tohle rozhodně před 
koncem světa musíte zažít! 

(Jarkáč) 

Zoologické okénko 

Bubo aquatilis: Vodní výr 

Vodní výr je celosvětově nejméně známou sovou. To tomuto druhu však 
nebrání vyhrávat žebříčky popularity v různých nadšeneckých 
skupinách. 
V současné době je to Sůví favorit, který nás provází na všech akcích. 
Co o něm však víme? Navzdory tomu, že je to pták, je to (jak jeho název 
napovídá) živočich vodní. K tomu však není nijak zvláštně přizpůsoben, 
což se negativně odráží na jeho náladě. 
Vodní výr se občas vynořuje nad hladinu, aby se na nás zplihle zamračil, 
a zase se ponoří. 
Smysl jeho existence je sporný. 
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Nejraději se živí cukrovím máčeném v Salku, jehož se mu však ve 
vodních tocích příliš nedostává, což nijak nepovzbuzuje jeho špatnou 
náladu. Nepohrdne ani chlebíčky s bramborovým salátem, ale k těm se 
dostane stejně sporadicky jako k cukroví. Bohužel. 
Ovšem při vzácných příležitostech můžeme vodního výra přistihnout i 
spokojeného. Spokojený výr se vlastně nepřestává mračit, ale zároveň se 
usmívá. Je to složitý mimický kousek, který naneštěstí není tak roztomilý, 
jak by se mohlo zdát. Je to vlastně dost ošklivé. 
Pokud chcete udělat smajlík vodního výra v esemesce nebo na chatu, 
můžete použít toto: O_o nebo o_O. 
Podle nejnovějších zpráv se vodní výr vyskytuje i poměrně překvapivě 
ve stojatých vodách rybníka Osika. Navrhujeme proto psát O_osika! 

 (Jarkáč) 

 
Prezident Spojených států předvádí výraz vodního výra svým blízkým 

Chov vodního výra jako 
domácího mazlíčka 

 

Vodní výr v zajetí – ošetřovatelé 
navozují výrovi jeho přirozené prostředí 
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Jarkáč s Mravencem se 
snaží imitovat výraz 
spokojeného vodního 

výra 

Vodní výr vedle 
vodního víru – 
nezaměňovat! 
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Srdečně zdravím všechny 
nadšence mé úžasné 
poradničky v novém roce! 
Jsem velice ráda, že jsem se 
za půl roku, co existuje má 
rubrika, stala vaší vrbou číslo 
jedna a doufám, že ve mně budete i nadále vkládat tolik důvěry. Po většinu měsíců jsem se topila v záplavě vašich otázek a dopisech 
chvály, tak doufám, že tomu tak bude i nadále a já budu muset vždy náročně vybírat dotazy do časopisu z nepřeberného množství všech 
ohlasů. Ale nebojte, i když se váš dopis nedostane do časopisu, tak vám stejně odešlu odpověď, tak neváhejte a pište! 

  

Klářina poradnička 

Ahojky Kláro! 
Mám menší problém, tak doufám, že mi poradíš 
stejně dobře jako onehdy. V první třídě jsem byl 
nemocný, když se probíraly hodiny a bohužel 
jsem se to nedoučil. Netušil jsem, že bych s tím 
někdy mohl mít problém, ale teď mě to dohání a 
trpí tím i mí nejbližší. Co mám dělat? Jsem 
zoufalý  

Ondra 

Čusík Ondro! 
Tomu říkáš menší problém? Podle mě je to spíš obří 
problém, ale nechci tě příliš děsit, tak se neděs! Kdyby 
si v první třídě nesimuloval, tak bychom to 
pravděpodobně vůbec nemuseli řešit, takže první 
ponaučení pro všechny: nesimulujte a hlavně ne v první 
třídě, kde se probírají ty nejdůležitější věci! Druhá věc: 
když už simulujete, tak se to pak doučte! Třetí: když 
si naivně myslíte, že s něčím takovým nebudete mít 
problém, tak určitě budete, takže si raději nic 
nemyslete! No a k tvému problému… Co bych ti jen 
poradila? Popravdě asi nic, mám totiž stejný problém! 
Takže jedině pak můžeme spolu napsat do nějaké jiné 
poradničky, kde nám snad poradí.  

Klára 
Ahojky má nejrůžovější poradničko! 
Mám v mém krásném novém růžovém diáři se 
sovičkou hned na začátku zvláštní list. Je to 
takový podivný obrázek, kde si mám vyplnit 
následující otázky: Co chci v roce 2014 zažít?, 
Co chci v roce 2014 dokázat?, Co chci v roce 
 

2014 změnit? a V čem chci v roce 2014 uspět? 
Prosím poraď mi…nevím, co tam mám vyplnit 
 

Eva 

Ahoj Evičko! 
Jsem moc ráda, že chápeš pravou podstatu diáře a plně 
si uvědomuješ, že hlavní jeho funkce jsou prestiž, 
coolovost a zajišťování bytí „in“! Přední strany jsou velice 
podstatné, tak co tam spolu vyplníme, abys byla „in“? 
Nevím, jestli si to postřehla, ale do módy se zase vrací 
kurzy vyšívání, háčkování a pletení, takže zkus všechny 
svoje cíle směřovat k těmto „cool“ zájmům.  
Co chci v roce 2014 zažít? Dvaceti čtyř hodinový 
maraton novicek v pletení! 
Co chci v roce 2014 dokázat? Uháčkovat Donovi (pes 
– pozn. red.) parádní růžový kabátek! 
Co chci v roce 2014 změnit? Změnit trend v pletení 
ze stylu hladce na obrace! 
V čem chci v roce 2014 uspět? Do soutěže krásy 
prosadit disciplínu ve vyšívání namísto promenády 
v plavkách! 

Klára 
 

Své úžasné dotazy 
můžete posílat na mail 
klarinet007@seznam.cz! 
Už se na ně moc těším, 

páčko! 
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Co tě čeká v novém roce? 
Máme pro tebe další exkluzivní testík, který ti mnohé odhalí! Začni u otázky číslo jedna, 
odpovídej podle pravdy a postupuj podle šipek. Na konci testu tě čeká velké odhalení! 

  

TESTÍKY 

(Klára&Verča) 
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Pod pokličkou 

Mravencovy minipizzičky 

Ingredience (4 porce):  
500 g listového těsta, 2 cibule, krájená 
rajčata s bazalkou (400 g, Albert 
Quality, případně rajský protlak 
apod.), 250 g strouhaného sýra 
(parmazán, eidam, gouda), chilli 
paprička, pizza koření, sůl, cukr 

Postup:  
Nejprve si připravíme směs na pizzu. Oloupeme a najemno nakrájíme 
obě cibule, na pánvi rozpustíme trochu másla, a cibuli opékáme, dokud 
nezesklovatí. Poté přidáme plechovku krájených či drcených rajčat, a 
necháme přejít varem. Směs ochutíme pizza kořením, solí, česnekem, 
chilli (prostě co má kdo rád). Někdy bývá protlak kyselejší, proto 
doporučuji použít i trochu cukru. Jsme-li s chutí spokojeni, pánev 
odstavíme z plotny a směs necháme trochu vychladnout. 
Mezitím si na hladké mouce vyválíme těsto do velké placky tlusté asi 
3 mm. Kdo se nekamarádí s válečkem, může zakoupit listové těsto 
rovnou vyválené a nachystané na pečícím papíru. Z těsta vykrájíme 
(např. pomocí hrnečku) kolečka průměru cca 10 cm, a naskládáme je 
vedle sebe na plech vyložený pečícím papírem. Doprostřed každého 
kolečka dáme lžíci rajčatové směsi a roztáhneme téměř do okrajů. 
Nakonec na každou pizzičku nasypeme hojnost strouhaného sýra, 
případně ještě zlehka zasypeme kořením, a vložíme do trouby – ta by 
měla být předehřátá asi na 180°C (v plynové troubě jsem pekl na 
prostřední stupeň). Pečeme dozlatova – pokud chcete okraje pizziček 
opravdu zlaté, potřete těsto rozšlehaným vajíčkem. 

 (Mravenec) 
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Chvilka dvojjazyčné poezie  

Rozhodl jsem se, že rozšířím Ondrovu chvilku poezie (snad si ještě 
z podzimu vzpomínáte) a navíc se budete moct procvičit v angličtině. 
Jako prvního jsem vybral J. R. R. Tolkiena, který se proslavil (jak asi víte) 
sérií Pána prstenů a Hobitem. 
 

Three Rings for the Elven-kings under the sky, 
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, 

Nine for Mortal Men doomed to die, 
One for the Dark Lord on his dark throne 

In the Land of Mordor where the Shadows lie 
One Ring to rule them all, One Ring to find them, 

One Ring to bring them all and in the darkness bind them, 
In the Land of Mordor where the Shadows lie. 

 
Tři Prsteny králům Elfů, pod blankyt svěží, 

Sedm, Trpaslíkům, skalních síní pánům, 
Devět, Smrtelníkům, jichž ortel běží, 
Jeden Pánu Temna, kýž noci trůní, 

v Říši Mordoru, kde Stíny leží. 
Jen jeden prsten vládne všem, 

jen jeden jim všem káže, 
jen jeden všechny přivede, 

pak do temnoty sváže. 
 
Pokud byste chtěli doporučit nějakého autora, napište na e-mail: 
jirka.odstrcil47@gmail.com 

(Chorche) 
  

mailto:jirka.odstrcil47@gmail.com
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Hrací koutek 

Kaktusové bludiště 
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Sudoku - lehké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku - středně těžké 
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Sudoku - těžké 
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