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ZOBÁK  DOKOŘÁN 
VÁNOČNÍ ČÍSLO



Milá Sojko, poslední dobou Tě moc 
nevídám, co Ty vlastně přes ty Vánoce 
děláš? Lítáš do teplých krajin? To se 
mi nezdá, to by tady bylo přece Krako-
nošovi smutno. No, jelikož to nevim, 
budu si muset vystačit se svou fantazií. 
Představuju si, že si lebedíš ve svém 
hnízdečku, piješ horký mlíko se skořicí, 
uzobáváš perníčky a koukáš se na ně-
jaký sojčí pohádky. Trefila jsem se? Asi 
jsem trochu předběhla, protože tahle 
pohodička začíná obvykle až po Štěd-
rém dnu. Jestli seš jako já, teď asi ještě 
spíš doháníš všechny resty a na Štědrý 
den čekáš jako na smilování. V tom 
případě s tebou soucítím a posílám 
telepatický vzkaz: všechno zvládneš, 
ničeho se neboj, odpovědí na všechny 
problémy je pořádnej šlofík! Ale spíš 
doufám, že máš klídeček v hmízdečku. 
Co si vlastně vy sojky dáváte za dárky? 
Nějaký mlsání? Sojčí kosmetiku? Prdící 
polštářky? Dej nám se do redakce vě-
det, třeba se někdo z nás inspiruje! 
Přeju Ti do nového roku, ať Ti to pořád 
lítá a pípá a ať si s námi ten další rok 
užiješ stejně, jako jsme si my užili 
tenhle s Tebou (moc!). Přeju Ti krásný 
Vánoce, 
Johana

A to stejné přeju, moji milí čtenáři, za 
celou redakci i vám.<3



Šéfredaktorka Johana 
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Anička K., Eliška, Kája, Verča V., Anne - Marie, Kalič, Josie, 
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poznat. K tomu byl určen páteční 
večer s nachystanými seznamovací-
mi hrami.
Ráno jsme se pak vzbudili plni oče-
kávání, co dalšího bude následovat. 
Dopolední program odstartovala 
radní Julča se svou prezentací na 
téma Reklamy. Součástí byla také 
zajímavá diskuze, do které se mohl 
každý zapojit. Abychom jenom ne-
seděli a netuhla nám záda, vyrazili 
jsme na druhou půlku dopoledního 
programu na malou procházku po 
okolí. Plány nám ovšem zkazilo 
počasí, takže jsme o pravidlech, 
kterými se musí správný vedoucí 

K podzimu patří nejen barevné listí, sychravé počasí, najíždění 
autem do kaluží a stříkání tímto způsobem po kolemjdoucích lidech, 
ale také náš seminář JAPA.  Pro ty z vás, kteří o něm ještě nikdy 
neslyšeli, je to víkendový workshop, kterého se mohou účastnit 
všichni Sojka a MOG nadšenci a vlastníci občanského průkazu, tedy 
ti, kterým už bylo 15 let. Probíhá česko-německy, stejně jako většina 
našich akcí, a letos se konal na zámečku Nečtiny u Plzně.
Média nás obklopují ze všech stran, a proto jsme se rozhodli tomuto 
tématu věnovat náš společný víkend. A jelikož my sami nejsme žádní 
experti, pozvali jsme si na sobotní odpolední blok německého refe-
renta Phillipa Reicha z organizace T1. Ale to bych předbíhala.
Druhý listopadový víkend jsme přijeli do Nečtin ze všech koutů Čes-
ka i Německa. Aby společně strávený čas probíhal příjemněji a pro-
tože jsme některé tváře vůbec neznali, museli jsme se nejdřív trošku 



během tábora řídit, hovořili opět v zámeckých komnatách.
Posilněni obědem, ke kterému se už přidal i náš host Phillip, jsme pokra-
čovali s naším harmonogramem. Phillip svou přednášku zaměřil převážně 
na sociální sítě a pravdivost příspěvků na internetu. K výkladu zakompo-
noval také práci na tabletech, aby si každý mohl vyzkoušet, jestli pozná 
Fake News, či se nechá slepě nachytat.
Abychom nebyli rozčarovaní z toho, jak nás ty internety ovládají, věnovali 
jsme se večer dalšímu předávání zkušeností mladším účastníkům, kteří 
by se jednou rádi stali vedoucími. Po skupinkách museli za krátký časový 
úsek vymyslet nějakou novou zábavnou hru, sami ji vysvětlit a samozřejmě 
i přeložit. Zjistili jsme, že se mezi sebou máme spoustu kreativních adeptů 
na vedoucí, což nás velice potěšilo.
V neděli jsme si uvědomili, jak rychle čas ubíhá, když se člověk skvěle 
baví. Bylo to jako lusknutím prstu za námi a se slzami v očích jsme se 
museli rozloučit. Abych tuto akci však nehodnotila jen já, mám pro vás pár 
zpětných vazeb od účastníků. Za celý organizační tým Vám všem, kteří jste 
přijeli děkuji, mějte se všichni krásně a třeba na OLA na viděnou!

Vaše Týnka :*
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Když se dozvíte o události JAPA a máte to štěstí, že už vám je patnáct a víc, ne-
přemýšlíte ani vteřinu a přihlašujete se jako o život. Jakpak by ne, vždyť se jedná o 
pohádkový víkend na nádherném zámečku, který je plný vašich přátel - nynějších i 
budoucích. 
S touto myšlenkou v hlavě jsem se i já hlásila na další sojko-mogáckou akci. Pak 
přišel pátek 10.11. a bylo to tu!
Když jsme se všichni zabydleli ve svých pokojíčcích a nadlábli se, čekal nás sezna-
movací večer. Na JAPU přijelo spoustu známých tváří, ale i mnoho nováčků, ale 
něco nového jsem se dozvěděla snad úplně o každém. 
Druhý den ráno nás čekal první seminář na téma “Jak na nás působí reklamy“. Ten-
hle seminář pro mě byl dost zajímavý, protože si každý uvědomuje, že ho reklama 
nějakým způsobem ovlivňuje, ale většinou nad tím člověk nepřemýšlí opravdu do 
hloubky.
Následovala aktivita, kde jsme se učili o zásadách toho, jak se má chovat správný 
táborový vedoucí.Tahle aktivita je podle mě skvělá do budoucna. Zkušení vedoucí 
nám nenásilnou formou předávali své rady.
Po obědě přišel Filip Reich a jeho přednáška snad o všem, co se týká médií. Podle 
mě byla nejlepší ta část, kde jsme se dozvěděli o tom, jak poznat fakenews. To jsme 
si následně i zkoušeli na tabletech, které pan Reich přinesl.
Ke konci dne jsme se opět věnovali vedoucování. Naším úkolem bylo vymyslet 
během krátkého času hru, která zabaví účastníky např. když začne na táboře pršet. 
Chvíli jsme ještě trávili společně čas v jídelně a pak šli do hajan.
V průběhu nedělního rána nás čekalo společné hodnocení akce a pak už jen smutné 
loučení.
Jako všechny akce Sojky a MOGu ve mně i JAPA zanechala pocit nadšení a už se 
moc těším na další ročník.

Karolina Helemiková

Letošní JAPA se uskutečnila 10. – 12. listopadu na zámku Nečtiny. Tématem byla 
média, což je téma velmi aktuální, a ve škole jsme ho probírali letos, loni i předloni. 
Proto mne velice potěšilo, že tentokrát jsem se setkala i s jinými pohledy a názory 
na média. Organizátoři si sami připravili prezentaci o reklamách a hry na seznáme-
ní, které se částečně týkaly médií, a ještě pozvali řečníka, který měl být expertem 
na toto téma. Jestli byl, nebo nebyl to nevím, jeho projev mne zaujal, i přes svou 
zdlouhavost (zvlášť kvůli nezbytnému překladu do češtiny). Během diskuzí o použití 
záběrů a „rekvizit“ v reklamách mne překvapilo, že když v reklamě na automobil 
bude hrát sexy žena, tak jeho úspěšnost na trhu může být větší, protože si divák 
spojí krásné ženy s tímto výrobkem a značkou.
Mimo to, jsme se učili, jak se správně chovat v různých situacích v roli vedoucího na 
táboře a proč. Tento bod programu byl nejdynamičtější a nejzábavnější, jelikož nám 
zkušení vedoucí předvedli scénky a my jsme měli reagovat podle svého nejlepšího 
uvážení. To jsme pak analyzovali a zdůvodňovali.
V sobotu večer jsme se pak rozdělili do skupinek, vymýšleli jsme krátký program 
pro zkušené vedoucí (v rolích účastníků). Byl to silný zážitek. Není lehké v tak 
krátkém čase připravit hru a její hodnocení. Naštěstí se sešla skupina kreativních lidí 
nebojících se výzvy a všem se podařilo úkol splnit.
Potkali jsme nové lidi a staré známé, moc si užili společně trávený čas, i přes nepříz-
nivou zimu na chodbách zámečku, a nakonec velmi pozitivně zhodnotili akci.
Určitě bych jela i příští rok, protože mi setkání umožnilo nahlédnout do zákulisí 
přípravy tábora. Byla jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet připravit program a 
dozvědět se víc o pravidlech táborů.

Verča Vohníková



7

Můj ideální víkend je tehdy, když jsem se skvělými lidmi, zažiju super zážitky, nau-
čím se nové věci a odpočinu si od všech povinností, co mě v dalším týdnu čekají. A 
takový víkend jsem díky Japě zažila. Navíc se akce konala v překrásném prostředí na 
zámečku v Nečtinách poblíž Plzně. 
Tématem letošní Japy byla média. První prezentace si pro nás připravila Julča, na 
téma reklamy.  Diskutovali jsme o tom, co je dobré na reklamách, jaké triky na nás v 
reklamách používají a jak na nás působí. Bylo velmi zajímavé zjistit, co si o rekla-
mách myslí ostatní. Abychom si trochu odpočinuli od medií, ukázali nám organi-
zátoři pomocí scének situace, jak se (ne)chovat k účastníkům tábora. Tím jsme si 
uvědomili pravidla, která musí každý vedoucí znát a dodržovat. 
Naše vzdělávání ohledně medií pokračovalo. Přijel za námi odborník na média, 
Phillip Reich. Seznámil nás s úskalími sociálních sítí a s tím, že nemůžeme věřit vše-
mu, co je na internetu napsáno. Přivezl s sebou také iPady, na kterých jsme na závěr 
přednášky vyzkoušeli v praxi, jak mohou vypadat takové fake news. 
Večer nás čekal bojový úkol. Vedoucí se mávnutí proutku přeměnili na zlobivé 
účastníky a my ostatní jsme měli za úkol pro ně vymyslet během 20 minut novou 
zajímavou hru. Tím jsme si zkusili, jaké je to být vedoucím. 
Tak jako vše dobré rychle utíká, tak i tenhle víkend musel skončit. Já bych chtěla 
moc poděkovat všem organizátorům za zábavnou a inspirující akci! A už teď se 
těším na další!

Anne-Marie Lorenzová
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Abyste tomu rozuměli, já Vánoce absolutně zbožňuju. Jsem jeden z těch lidí, kterýmu 
svítí vočička, když vidí stromeček na náměstí. Miluju to, jak byt voní vanilkou, pro-
tože babička peče cukroví. Miluju to, že lidi dostávaj dárky, který zahřejou u srdce. A 
miluju to, že každej rok dostane nejvíc dárků můj pes.
Ovšem můj cynismus a nabručenost mi nedovoluje užívat si každej aspekt vánočních 
chvil. Holt už jsem taková.

10 věcí, kvůli kterejm jsou svátky vánoční stresově emoční

1) Vánoční výzdoba nákupáku v říjnu… (Lidi, pořiďte si kalendář, dík. A ne, svítící 
labuť neni vánoční téma)
2) Pani, která se se mnou v Globusu rve o poslední růžovej řetěz na stromeček… 
(Růžovo-bílej stromeček byl nakonec stejně hnusnej, nestálo to za to.)
3) Čerti na Mikuláše… (Jo, bojim se jich a fakt, že jsem dostala 6 let v řadě za sebou 
brambory a uhlí tomu nepomohl.)
4) Vystresovaný lidi… (KRISTEPANE NEMAM VYLEŠTĚNOU MÍSU NA SA-
LÁT) (čau mami)
5) Předvánoční úklid… (Ježíšek nás najde, i když nemáme natřikrát vyleštěný vokna) 
(čau mami)
6) Davy lidí v nákupáku… (Lidi, který jako já chodí rychle, pochopí, že pohybovat 
se v nákupáku rychlostí metr za hodinu vás nutí řvát v hlavě “UHNI UHNI UHNI 
UHNI UHNI”)
7) Péct 58 druhů vánočního cukroví… (ne, nehodlam jíst cukroví ještě v červnu) (čau 
babi)
8) Santa Claus aneb marketing… (JEŽÍŠEK nám nosí dárky JEŽÍŠEK. A ne fousáč, 
co neví, co je kardio, a jeho banda elfů)
9) Stavění stromečku… (Taháte stromeček nahoru do bytu. Všude je jehličí. Stojí 
vám tejden v kýblu s vodou na balkoně. Všude je jehličí. Je čas zdobit, přinesete ho 
dovnitř. Všude je jehličí. Musíte to ořezat, aby se vešel do stojanu. Všude je jehličí. 
Konečně ho postavíte a rozstřihnete síť. Všude je jehličí. Strom je nakřivo.)
10) Tři koledy, který se hrajou furt dokola… (Dobrý, noviny mi donesli, z růže nám 
vykvet kvítek a v Betlémě jsme byli. Naučte se něco novýho)

VÁ N O C E ?  TO  SP Í Š  B L Á Z N O C E !

Poznámka: Uhodnete 
autora textu? 
Vaše tipy nám posílejte 
na mail sojka@sojka.cz. 



Kdo nezná Alexandra Marcuse, jako by v Gais-
thale nebyl. Už po prvních tónech jeho chytlavých 
melodií ženy a dívky umdlévají nadšením, zatímco 
muži touží přiblížit se svému idolu. Kdo je Alexan-
der Marcus, který provedl Gaisthalem již několik 
generací, aniž by tam kdy vkročil?

Alexander Marcus, vlastním jménem Felix Re-
nnefeld, se narodil v červenci roku 1972 v Berlíně, 
kde také žije. Jako dítě byl členem taneční skupiny 
Edelweißchen a zkušenosti z této éry následně zužit-
koval ve své budoucí tvorbě po návratu z New Yorku 
a Miami, kde se setkal s elektronickou hudbou. Právě 
zde ho napadla myšlenka na spojení žánrů elektro-
niky, klasických německých šlágrů a folkové hudby. Sám Alexander svůj hudební 
styl nazývá jako „electrolore“, což je slovo vzniklé ze slov „electro“ a „folklore“.
Mezi roky 2008 a 2017 stihl Alexander natočit již pět studiových alb, na dalších 
čtyřech se podílel jako host.
Těžko se mi vybírá jen jedna oblíbená písnička, protože Alexander Marcus má na 
triku hitů spoustu. Nerad bych také rozohnil jeho fanoušky opomenutím zrovna 
té jejich oblíbené. Jaká tedy naskočí jako první na Youtube? Papaya!

GAISTHALSKÉ LEGENDY: ALEXANDER MARCUS
Janíkův kulturní Kartoffel

9
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V nákupácích a z rádií nám 
na naše omrzlá ušiska útočí 
už nějaký ten týden plejády 
vánočních písní a  koled. 
Většinou tu máme nějaké ty 
české hvězdičky, božského 
Káju… nebo americké zpěvá-
ky, kteří co k Vánocům chtějí 
jen váááááááááás. 
A tak jsem se rozhodla zjistit, 
co o Vánocích poslouchají v 
Německu a jestli nějaké pů-
vodně německé koledy skuteč-
ně existují.

Nejprve jsem samozřejmě při 
svém surfování na vlnách in-
ternetů narazila na pár klasik. 
Tichou noc zná pravděpodob-
ně každý. Je to celkem mladá 
koleda, kterou v 19. století 
kdesi u Salzburku jedné zim-
ní noci složili pánové Gruber 
(melodie) a pan Mohr (slova). 
A vesele si ji produkovali v kos-
tele, kde působili. První Vánoce 
pouze s doprovodem kytary, 
protože se jim porouchaly var-
hany. Nechtěla bych. 
Bohužel v době vzniku tato 
skladba nikoho moc nezaujala 
a koleda se proslavila až po 
jejich smrti, což pochopitelně 
nepotěší… Od té doby byla 
tato koleda přeložena do více 
než 300 jazyků. 

Pak tady máme Oh, Tatten-
baum. Neboli Ach, Jedličko. 
Tahle písnička byla původně 
lidovka, která… nebyla tak 

úplně vánoční, ačkoliv stále 
pojednávala o krásné jedličce. 
Jedlička a její trvanlivé jehličí 
byly ovšem postaveny v kon-
trastu k poněkud prostopášné 
slečně (která naopak nebyla 
úplně trvanlivá). Moderní 
vánoční asociace začala opět 
někdy v 19. Století. Mimocho-
dem... zkoumali jste někdy tex-
ty lidovek? Je to někdy docela 
drsný. :D

Jala jsem se googlit dále. V 
mezičase jsem zjistila, co pro 
Němce znamená „schlager“ 
hudba. Představte si něco mezi 
Helenkou Vondráčkovou a Mo-
ravankou. Pomalé popové ba-
lady, které pějí před nadšeným 
publikem staroušků usilovně se 
zubící lidé v neurčitém věku 30 
až smrt. Za mě je to velký špat-
ný, ale očividně nejsem cílovka 
a myslím, že mojí babičce by se 
to moc líbilo.
Jednou z ,,hvězd“  schlageru 
je Helene Fisher, která jako 
většina zástupců tohoto žánru, 

Jak Josie hledala vánoční koledy a moc jí to nešlo

JOSIE KULTURNÍ KARTOFFELSALAT
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nazpívala album vánočních 
písní. Většinou v dost kýčovi-
tých aranžmá a s umělohmot-
ným úsměvem na tváři… Dal-
šími favority na těchto albech 
byly krom výše zmíněných 
například písně Alle Jahre 
Wieder, nebo Kling glöckchen 
(Zvonečku zvoň). Poslední 
zmiňovaná je docela roztomi-
lá koleda, jen já mám trauma 
z toho, že mě a čtyři další 
spolužáky asi v 11 letech naše 
učitelka na němčinu přivedla 
panu řediteli, že mu ji máme k 
Vánocům zazpívat. Zaskoče-
ný ředitel se lehce šklebil, ale 
zřejmě to považoval zdvořilý 
úsměv…

Druhou plastově se tvářící 
paní, na kterou jsem narazila, 
byla Andrea Berg, která v dir-
ndlu ve sklepě plném okrojo-
vaných lehce ospale se tvá-
řících důchodců zpívá píseň 
Aber Heidschi Bumbeidschi, 
což byla opět původně uko-
lébavka a neměla s Vánoci co 
do činění. Já si tedy původně 
myslela, že název je spíš něja-
ké lehce zašišlané zaklínadlo 
z Nekronomikonu, nebo tak 
něco…

Taky jsem zjistila, že dokonce 
i slavná německá modelka 
Heidi Klum má na svém kontě 
pěvecký zářez… měla by se 
dle mého skromného názoru 

radši držet modelingu.

Po několika hodinách této 
psychicky vysilující rešerše 
jsem došla k tomu, že i ně-
mecké Vánoce si nepřekva-
pivě libují v zasněženém 
kýči a sentimentu. Ale tak 
proč ne. 
Ale já si… s dovolením… 
radši jdu ke zdobení 
stromku zase pustit Franka 
Sinatru. 
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Zima je tu, začíná nám chumelit a musíte uznat, že tohle bílé nadělení, ať už je 
sebekrásnější, pořádně studí. A to ať už jste se vyváleli při karambolu na bobech, 
nějaký moc vtipný kamarád vám strčil při koulovačce sníh za krk, nebo vám 
prostě napadaly vločky na hlavu, když jste čekali na půl hodiny zpožděný vlak 
domů a zapomněli si čepici…
Nejlepším receptem na zbavení se prstů rampouchovité konzistence a červeného 
hejla na nose je samozřejmě hrnek teplého čaje a pořádně se naložit do vany.
A co kdybych vám řekla, že si tohle ráchání můžete ještě víc zpříjemnit?
Slyšeli jste někdy o bombách do koupele? 
Jedná se o hmotu, která je nejčastěji ve tvaru koule, která se hodí do horké vody 
a vytvoří barevnou, šumící a bublající explozi, která provoní a obarví vaši kou-
pel. Bohužel tyhle bomby do vany můžou být poměrně drahá sranda. Nezoufejte 
ale, vyrobit si tyhle šumivky doma je vlastně úplně jednoduché a levé. A navíc si 
vůni, barvu i tvar můžete zvolit úplně podle sebe!

 
 Budete potřebovat:

  - 2 hrnky - Jedlá soda – seženete        
  v drogerii ve velkém balení
  - 1 hrnek – kyselina citronová –      
  seženete v drogerii
  - ½ hrnku  - kukuřičný škrob
  - Pár čajových lžiček vody
  - Pár čajových lžiček olje                                       
    (řepkový, kokosový, olivový,...)
  - Pár kapek vonného oleje nebo              
   aroma – zkontrolujte ale, jestli          
   jsou bezpečné na pokožku!
  - Potravinářské barvivo
  - Formičky
  - Gumové rukavice
- Misky

  Další vychytávky:

 - lístky sušených rostlin – třeba růže, nebo levandule
 - koupelová sůl
 - třpytky (ale radši takové ty z mořských řas, ty obyčejné nedostanete ani z   
    vany, ani ze sebe)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ



Protip 2:
Formičky můžete před vecpáním hmoty vysypat koupelovou solí 

nebo právě sušenými květinami. Tím si svoje výtvory i hezky 

nazdobíte. Nebo můžete dělat bomby třeba i dvojbarevné!
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Jak vyrobit šumivku: 

1. Smíchejte všechny sypké ingredience ve velké misce. Já si pak směs rozděluji do 
dalších menších mističek, do kterých následně přidávám aroma a barvivo, abych 
měla víc druhů. Doporučuji používat gumové rukavice, abyste si omylem nena-
patlali kyselinu třeba do očí. Jedná se sice o velmi slabou kyselinu, ale víte co…
2. Přidávejte vodu, barvivo a vůni do směsi. Přidejte vždy jen pár kapek najednou 
a ihned zamíchejte, jinak vám celá směs vyšumí už v misce a vy budete smutní. 
S vůní to moc nepřehánějte, tyhle olejíčky bývají poměrně silné. :D Barviva taky 
stačí jen troška, chcete obarvit jen vodu, ne sebe a vanu. 
3. Přidejte trošku oleje. Tím pádem budou šumivky dobré i pro vaši pokožku.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Protip 1:
Mezi mé oblíbené vůně patří např. kombinace pomeranče a skořice nebo vanilkové 

aroma s kokosovým olejem… No ten, kdo nechce vonět jako vánoční cukroví, může si 

šumivky vyrobit třeba levandulové a dát si do nich navíc ještě její sušené květy, které se 

pak budou vznášet na hladině vaší koupele. Je to fakt sehr schön.



VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
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Šťastný a veselý bublání vám přeje Josefina

4. Až bude směs mít konzistenci takového lehce vlhkého písečku, můžete ji nandat do for-
miček. Já používám silikonové formičky na muffiny ve tvaru hvězdiček a srdíček a musím 
říct, že je to mega cute. Dají se sehnat i vyloženě kulaté formy, nebo, pokud nejste úplně 
estéti, tak tím cca do třetiny narvěte kelímek od jogurtu, ono to nějak dopadne.
5. Nechte cca den odležet na teplém a suchém místě.
6. Vyklepněte jemně z formičky a umístěte si své šumivky do nějaké hezké krabičky nebo 
do uzavíratelné zavařovačky, aby vám nevyprchala vůně.

Protip 2:
Formičky můžete před vecpáním hmoty vysypat koupelovou solí 
nebo právě sušenými květinami. Tím si svoje výtvory i hezky nazdo-
bíte. Nebo můžete dělat bomby třeba i dvojbarevné!



Jak slaví Vánoce Krakonoš? 
Obejde revír, nasype zvířátkům, roztrhne pár sněhových peřin, aby to byla romantika, pak 
si nacpe fajfku, načechrá kamarádce Sojce peří a zajde si do hospody za sousedama na 
jedno od čepu. 
 
A jak slaví Vánoce Krakonošové? 
Největší ambice je se sejít.  
Ve velkém počtu.  
Před Vánocema. A to je problém.  
Věřte mi, máme to vyzkoušený. Rok co rok to řešíme. 
Dokonce už mám v kalendáři upomínku, abychom začali hledat včas hospodu, salónek, 
cokoliv. Dřív se nám totiž stávalo, že jsme prošvihli start a tím pádem už závod začali s he-
dikepem a to není nic moc. Máte volno? Bohužel, letos už ne. Máte volný salónek? Cože??? 
Salónek? Až tak v lednu. Máte? Ne. Hahaha, to jste mě rozesmála, vy sháníte v listopadu 
rezervaci na vánoční večírek? Hahahaa.  
Když už jsme něco našli, postupně jsme si prošli různé peripetie. 
Jednou tam bylo hrozně málo místa a táhlo na nás ode dveří. (Ale na to vzpomínám ráda, 
seděli jsme si totož skoro na klíně a zahřívali se). 
Jednou pivo stálo za prd.  
Jednou nevařili.  
Jednou vařili hnusně.  
Jednou vařili jen smažená jídla.  
Nesmělo se tam kouřit. Postupně začalo spíš vadit, že se tam kouří. Kouří? No fuj. Tam se 
kouří? Tam nejdeme.  
Taky to jednou bylo moc daleko. Bylo to tak daleko, že už tam snad ani nic nejelo, dodnes 
nevím, jak jsme se tam všichni vůbec dostali  
Jednou tam zavírali moc brzo. (To už dneska pomalu přestává vadit :-P) 
Vůbec jsme se tam neslyšeli (docela blbý, když si jdete pokecat).  
No a jednou si tam - pardón, jeden z přítomných tak prdnul, že už tam nikdy nemůžeme. 
 
Ale víte co? Všude jsme byli spolu. A byli jsme to my. Řekli jsme si novinky, dali si vánoč-
ního frťana, zavzpomínali na ty, kdo s náma nejsou. Kdo čeká mimino, kdo vyměnil práci. 
Kdo se vdal, oženil. Jak se kdo má.  
A tak. A já už se těším na to naše letošní setkání. Nemůžu se o něm rozepsat, je totiž až po 
uzávěrce. Tak si počkejte na příští rok  
Na závěr trocha vánoční poezie. 
 
VÁNOČNÍ. 
NOČNÍ. 
OČNÍ. 
ČNÍ. 
ČNĚTE A ČTĚTE NOČNĚ, OČNĚ I VÁNOČNĚ. 
 
S přáním všeho dobrého, zlatého, pohodového a milovaného 
 
Madleska and Krakonoš crew
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MÓDNÍ POLICIE

Čerti z módního pekla nikdy nespí, proto jsme se minulý týden 
vydaly do obchodů, abychom zjistily, jaké jsou největší faily 
nebo naopak skvosty letošní svetrové sezóny. Pojďme si společně 
rozebrat tyto kousky a podívat se, kde se stala chyba. Vzaly jsme 
tuto bolestivou povinost na sebe, protože jak se říká, no pain no 
gain, bez práce nejsou koláče, zadarmo ani kuře nehrabe. Tak 
snad se někdy v něktrém z těchto modýlků (ne)potkáme! Mája & 
Johana.

Tak tendle svetr vám přeje 
WARM WHISHES. My 
tomudle svetru přejeme 
gramatickou korekturu.

J: Začněme tímto pěkným úlovkem z 
C&A. Barva mi sice ladí s očima a i ti 
sněhuláčci by mohli být s přivřenýma 
očima roztomilí, ale odkazy na písničky 
Justina Biebera na Vánoce nechceme!  
M: Johanko, s tebou bych si pod jmelí 
klidně stoupla. Ale tim končim.



J: Tyto svetry nám udělaly o něco větší radost, jak lze vidět z našich 
výrazů. Ocenila jsem širokou škálu možných doplňků od čelenek po 
papuče. Župánek je velmi pohodlný, sobí kapuce se slušivým nosem 
ladí s pantoflíčky. Mimochodem podle sladěnosti doplňků s botami 
poznáte fajnšmekra:))
M: Založila bych svátek sobů. A ten den bych si oblíkla tenhle blika-
jící svetr.

Tohle už ani nebudeme komentovat.  
Ne. Prostě ne. 



Jisťe každej z vás, kteřý ste se visťehovaly z Mámahotelu řešýte otásku, 
která trápý lictvo jiš od počátků vjeků. Otáska zní, jak prát v auto-
matycké pračce. Jelikoš i já sem se přet nedávnem přesťehoval mám 
stejnej problém. Prát na 40, 50, 90, s předpýrkou. Třýďyt podle barev? 
Já mám tolyk barevnejch trykotů, že bich musel prát každej kus zvášť 
a to prece jen pro apsolventa ekonomyckého oboru není rentabylňý. 
Návot u prački je fainová vjec, ale sipaný čaj bes pomotsi odborný-
ků vášňe nedám dokopi. Pro radu sem zašel za Sojkaradou. Bohušel 
Héďy rada: Použyj Jelena, je pro mňe fcelku k ňyčemu. Jelena znám, 
ale pochibuju, še bi za mnou přyšel z lesa, navýc, jak bich ho nacpal 
do vňytř? Druhá mošnost bila pozvat kamaráda Jelena, ale ten asy 
nebude pokašdí za mnou jezďyt, kdyš budu prát. A tak se vás ptám: 
jak prát? Pro vaše tipi a radi mňe prosým kontaktujte pomocý holubý 
pošti na adrese: U stromofki 61 v Sí Kej…
Přýšťe bich se chťel zamňeřyt na žehleňý….žehlyt či nežehlyt

19111111111
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Jasně, protože na správnej 
svetr musí bejt přilepený 
koule. Johanku už foce-
ní odčividně zmáhá. 

Myslim, že elf ze mě nebude. Proč mu 
končej nohy tam, kde mě začínaj???  



19111111111POZVÁNKA

Milí cestovatelé, s radostí vám můžeme 
oznámit, že v termínu 24. – 31. března 
2018 na zámku Nečtiny se bude konat 
další velikonoční tábor OLA! Juchuu! Že 
byste se rádi už přihlásili?  To si budete 
muset ještě chvilinku počkat, přihlášky 
se rozjedou začátkem ledna, tak sledujte 
naše webové stránky www.sojka.cz nebo 
náš facebook Sojka – spolek mladých. 
Letos se podíváme do Starého Egypta, 
který nám odkryje nejedno tajemství. 
Rozhodně se ti, kterým je 10-16 let, máte 
na co těšit. My se těšíme nesmírně!
Vaše Týnka a Börni, hlavní vedoucí 
tábora
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Johana: Štědrej den miluju. Vstávám brzo, protože pokaždý jedem za babi a 
dědou do Frýdlantu, to je taková naše rodinná tradice, že slavíme všichni do-
hromady. Tradic vlastně máme víc; když přijedeme, tak nám babička pokaždý 
naservíruje hrachovku, což je vlastně dost mučení, protože za dveřma do sklepa 
se už chladí babičky famózní bramborovej salát (nikdo neumí bramborovej salát 
líp, než moje babička, to se klidně budu hádat), a nic proti hrachovce, ale… 
bramborovej salát  Po obědě se jdem projít do lesa k pomníčku, jdem celá 
rodina, jsou to slabý tři kiláčky, takže nám hezky vytráví a my se vracíme okolo 
4 zase domů. My se sestrou si pak zalezem a cvičíme na koncert, protože (další 
tradice) před rozdáváním dárků musíme pokaždý zahrát pár koled a serenád a 
zbytek rodiny buď čaruje něco v kuchyni nebo po domě. Večeře je neuvěřitelnej 
zážitek. Ten salát jsem už zmiňovala, ale fakt, kdybyste ho ochutnali, taky byste 
o něm nemohli přestat mluvit! Ostatní maj pak pěkně kapra, já něco vegetari-
ánskýho, a pak už fidláme na housle, rozdělujem si dárky a koukáme na Pelíšky. 
Nevim, co na tomhle dni miluju nejvíc. I když asi to bude ten salát. Krásný 
Vánoce <3

Hedvika: Já mám takovej hezkej a klidnej Štědrej den. My doma stromeček 
zdobíme asi dva týdny před Vánocema, protože pak hned 25. odjíždíme na 
Moravu za rodinou, tak abychom si ho užili co nejvíc. No a v den D se dívám na 
pohádky, papkám cukroví, pak vždycky chodíme jako celá rodina k nám do Po-
černic na Chvalskej zámek, kde je živej betlém a známí a kamarádi. Pak jdeme 
zase domů, už se pomalu stmívá, hrajou nám pěkně koledy (miluju gospely) a 
všechno dochystáváme. Já občas ještě dobaluju dárky (ups), ale tak kolem šesté 
už zasedáme celá rodina k slavnostní tabuli, debužírujeme čočkovou polívku, 
řízečky a salát. No a pak jdeme vyhlížet Ježíška. Když nám něco donese, rozba-
lujeme postupně dárky a užíváme si tu atmošku. Pak se díváme na pohádky a 
spoko jdeme spinkat.

Táš: Ráno se probudim. Nebo spíš jsem probuzen někym zodpovědnějšim z 
rodiny. Pak už se vyráží na tradiční vánoční přespolní běh v Lobzech (plzeňácí 
vědí, kde tuto je), abych se zničil i na Štědrej den. Ten teda odběhnu a jedem 
radši zase domů, protože to už je dost sportu na jeden den. Následuje celkem 
klasický polehávání na kanapi, futrování cukroví, čočky (s párkem, protože na 
půst bodam) a zdobení stromečku. (Stromeček u nás dřív zdobil Ježíšek, ale pár 
let zpátky za mnou přišel a povidá: „Hele, Táši, rozuměj, už si docela starej a 
jsou tu i mladší ročníky, který musim stíhat, takže uděláme takovou domluvu. 
Ty nazdobíš stromeček a já se na tebe nevykvajznu s dárkama, ok?“ Co sem měl 
tenkrát dělat, že jo?) Když se tuto všechno udělá, nasedá rodinka do auta a jede 
vyzvednout babi, se kterou jedeme na plzeňský náměstí, kde se troubí z věže (ta, 
co jste na ní byli na OLA). Tradičně se nás tam sejde parta asi 15 kamarádů, jde-
me si pro světýlko z Betléma, který se v kostele prodává, popřejeme si hezkých 
Vánoc a rozejdeme se. My ještě odvezeme babi k jejímu bráchovi a jeho pani 
a pak už frčíme domů. Táta zajede s fárem do garáže, máma rozesmaží kapra 

Co děláte na Štědrý den? 
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a já připravim štědrovečerní tabuli (jakože prostřu stůl). Pak jíme kapra a salát, 
dokud můžem. Když už nemůžem, tak si ještě trochu přidáme, zfutrujem to taky a 
pomalu se odvalíme ke stromečku. Tam už na nás čekají (teda aspoň zatim každej 
rok čekaly) dárky. Naši se kecnou na gauč, já na zem a ujmu se rozdělování dárků. 
Když je máme všechny rozbalený, naházíme rozdrbaný papíry na jednu hromadu 
a pokračujeme v hodování. Současně se zapíná televize, tatínek usíná, maminka 
připravuje chlebíčky a já se koukám na Pelíšky. Později probouzíme hlavu rodiny, 
sníme chlebíčky a opět nasedáme do auta. Jedeme na půlnoční mši na Doubravku, 
která začíná v deset večer (ded logig). Tam už se potkáme s babi a zbytkem příbu-
zenstva. Na mši se především snažíme udržet tatínka v bdělém stavu. Po ní jedeme 
už teda domů a šťastně usínáme.

Týnka: Na Štědrý den si zásadně nedávám žádné budíky, protože se chci vzbu-
dit odpočatá na 100% a plná energie. Takže vstanu pěkně kolem poledne a hned 
běžím i se snídaní k pohádkám. U těch strávím nějakou tu chvíli a poté se pustím 
do zdobení stromečku. Jsem prý nejkreativnější člen rodiny, takže tento úkol hází 
každoročně na mě. Trošku je ale podezřívám, že mi lichotí schválně. No nevim. 
Trvá mi to každopádně dvakrát tak dlouho, než by normálně mělo, protože televizi 
nevypnu a stále běží nějaké pěkné filmy. Závislák. Pak si dáme s rodinou lehký 
oběd, třeba kubu nebo vánočku, to abychom měli místo na velkou sváteční večeři a 
nepapali maso. Ještě před ní se ale vystrojíme a jdeme do kostela. Chodíme na mši 
pro děti, protože tam pan farář moc hezky povídá o Vánocích, a i když už v rodině 
nikoho malého nemáme, stejně se nám to pořád líbí. Hladoví už poté myslíme 
jen na jedno. VEČEŘEE! Rozdělíme si bramborové saláty, protože nám prostě 
nestačí jeden druh, ale musíme mít minimálně čtyři, přidáme rybu a jedem. Nikdo 
nepřipraví tak dobrého lososa jako můj tatínek <3 Obžerství nekončí, ještě si do 
zbývajících míst v žaludku nacpeme nějaké cukrovíčko. Přece se to nevyhodí. Až 
se pomalu vždycky bojím, že nám za to Ježíšek nic nepřinese. Zatím to teda každý 
rok vyšlo, tak uvidíme jak letos. Šťastné a veselé! 

Verča H.: Nejčastěji mě probudí mladší sourozenci, kteří už se Ježíška nemo-
hou dočkat a po chvíli mě konečně vykopají z postele. I já už se na večer těším, 
když pomalu zaostřuji na ozdobený stromeček a začínám vnímat všudypřítomné 
pohádky, výzdobu a koledy. Po chvíli zazvoní děda s babičkou a jdeme do ZOO 
nakrmit zvířata, aby si taky užila vánoce. 
Večer je samozřejmostí bramborový salát, kapr (kterému musíme dát před napor-
cováním pusu.. fuj) a koledy.
Když se nakonec ozve z obýváku zazvonění, všichni se seběhnou ke stromečku 
a začnou postupně rozbalovat (rozdává nejmladší člen rodiny, který umí číst). 
Já sama si většinou naskládám dárky do postele a spím vedle nich, což bylo loni 
trochu obtížnější. Dostala jsem totiž kufr a prvorepublikový mikroskop

Kuba: Můj Štědrý den ? Ať už je to pohodička s rodinou u pohádek, procházka po 
naší vesnici nebo zpívání koled, vždy jde hlavně o pohodu, kterou ten den přináší. 
O půlnoci se už tradičně rozezvučí trubka starého vdovce, která nás jako rodinu 
stmelí dohromady a ještě více si vážíme kouzelného bezstarostného momentu. 
Někteří vzpomínáme na ty, kteří by s námi mohli poslouchat koledy té kouzelné 



22

trubky a cítit, jak studený zimní a sváteční atmosférou kouzelný vzduch hladí 
naše červánková líčka, ale bohužel už zde nejsou.  
Láska a pohoda. To jsou pro mě Vánoce.
Josefína: Mám dost velkou rodinu. Takže se nás u štědrovečerní večeře sejde 
dobrý tucet. Kapr nám už většinou neplave ve vaně, ale leží pokojně v lednici. 
Po té, co byl večer před tím paličkou zavražděn (dřív plaval, ale vzhledem k 
tomu, že je mi přes dvacet, tak už divadýlko s kaprem úplně nepotřebuju… btw 
věděli jste, že kapří srdce bije ještě tak deset minut po smrti?).
Dopoledne probíhá asi tak, že se strejdou zdobíme živý stromek. Většinou 
borovici, protože jedle jsou drahý. Babička komentuje, že je to křivé pometlo, 
takže se půl hodiny natáčí z různých úhlů, aby vypadal k světu. Pak se většinou 
zjistí, že 20 let staré svítící koule nefungují. Dědeček je zběsile opravuje. Babička 
luxuje bordel po zdobení. 

Ve dvě odpoledne přichází pomáhat zbytek rodiny a já i maminka panikaříme, 
že jsme stále v pyžamu. V obřím lavoru se vyrábí bramborový salát. Jedna porce 
zvlášť pro vegany… 

Maminka se zavře do pokoje, protože balí dvě tuny dárků pro všechny příbuzné. 
Tímto se vyhne dalším přípravným aktivitám. Tři veliké krabice cukroví jsou 
naštěstí napečeny již dva týdny dopředu.
Já, teta a sestřenice balíme kapry do trojobalu. Jsme za ta léta sehrané jak dobře 
šlapající stroj. V průběhu dne se pravděpodobně někdo začne přít ohledně toho, 
jestli pouštět cédéčko s vánočními koledami, nebo ne.
Těsně před šestou je již vše připraveno, kapři se smaží a já se rychle běžím 
převléci do slušného oblečení. Po večeři jsme všichni nejmladší vyhnáni z bytu 
do mrazu s prskavkami. Sice je některým už přes třicet, ale proč ne. Aspoň 
vychodíme toho kapra. Pak nás teta vítá u dveří se zvonečkem a my přijdeme do 
potemnělé místnosti osvětlené pouze již fungujícími světelnými koulemi. Pod 
stromkem na nás čekají dárky. 
Vánoce jsou fajn.

Anička V.: Ráno, celá natěšená, vstanu ke společné snídani. K ní nám už svítí 
stromeček, voní purpura na plotně a hrají koledy. Poté se tradičně vydávám s 
babičkou a dědečkem na hřbitov, abychom zapálili svíčku u Hurvínka.
Pomalu se přesouváme na plzeňské náměstí do kostela, kde si vystojíme frontu 
na Betlémské světlo a chvíli posloucháme trubače hrající z věže. Odpoledne 
společně dáváme vánoční pečivo do plzeňské charity a pak už se vracíme domů, 
abychom osmažili řízky, naservírovali salát, rozkrojili jablíčko a znovu provoně-
li byt purpurou. ( To je mamky oblíbená činnost. Mně to vlastně docela smrdí.)
Okolo sedmé hodiny večerní se začíná společně večeřet. Rybí polévka, salát, 
řízky, kapr - tradiční česká véča. Čekáme, než mamka doobere kapra a přesou-
váme se do obýváku ke stromečku, abychom si předali dárky, které nám Ježíšek 
stihne přinést ve chvíli, kdy společně sedíme u večeře. A pak už jucháme do 
noci.:)

Anička K.: Štědrej den začíná CDčkem „Jak Hurvínek s Máničkou čekali na 
Ježíška“ a zdobením vánočního stromečku s tátou. Pokračujeme již tradičním 
srazem se sousedy u nás v zahradním altánku a pijeme vánoční svařák - kapr se 
pak smaží jedna báseň. No a zbytek máme jako všichni kolem - jíme do prask-
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nutí, Ježíšek zacinká na zvoneček, zpíváme falešně koledy a pak jen spokojeně a 
přejezeně usínáme na gauči u pohádek.

Kalič: Štědrý den v naší rodině není vždy 24. prosince. Běžně se stává, že dárky si 
rozdáváme 23. nebo 25. Přece jen se chceme sejít doma všichni.
Ráno se snažím vstávat tak, abych nemusel nic dělat a vlastně jen šel na oběd. 
Po obědě, se většinou naložím tradičně k televizi, abych stihl dohnat všechny 
reklamy, co jsem ještě neviděl a samozřejmě pohádky, bez nich by to nebylo ono. 
Před večeří se jdeme všichni projít. Večeře je dle mého názoru to nejdůležitější na 
tomto dni. Dobré jídlo, skvělá společnost a vánoční atmosféra kam se podívám. 
Dárky u nás už nehrají takový prim jako dříve, ale spíš je u nás hlavní to, že jsme 
všichni doma a nemusíme nikdo nic řešit. Večer vždy zakončíme vánoční mší v 
místním kostele, kde si popřejeme i s ostatními přáteli vše nejlepší.

Verča: Já slavím Vánoce natřikrát, ale nejlepší je to samozřejmě u babičky (25 
druhů cukroví!), kde se sejde každoročně celá rodina. Celý den držím samozřej-
mě půst, abych viděla večer TO zlaté prasátko, ale nikdy jsem ho ještě neviděla, 
tak nevím, kde je chyba. Naše slavnostní večeře probíhá tak, že se vždy všichni 
dosyta napapkají (klasika kapřík, řízek a bramborový salát) a pak zazvoní Ježíšek 
a děda ho vždycky zastihne, ale než stačíme přijít do obýváku všichni ostatní, je 
otevřené okýnko a po Ježíškovi ani stopy, teda samozřejmě nesmíme zapomenout 
na všechnu tu spoustu dárků. Po snad nekonečném rozbalováním přijde nějaká 
pěkná pohádka nebo jdeme na vánoční mši do místního kostela.

Mája: Můj typickej vánoční den je vždycky nádhernej. Moji rodiče se vždy 
zasloužili o to, aby to byl nejkouzelnější den z celýho roku. Jak to teda vypadá u 
Machovejch doma… Vstávam brzo ráno, protože mam na starost bramborovej 
salát. Dělam ho každej rok, i když nemam ráda, jak mlaská, když ho člověk míchá. 
Když se vzbudí ségra, jdeme zdobit stromeček a koukáme u toho na pohádky. 
Nejradši mam Zlatovlásku. Když máme dozdobeno, tak je třeba deset a máma 
už má hotovou i polívku na večer. Pak se všichni oblíknem. Táta jde venčit psa a 
každýmu, koho potká, říká “šťastný a veselý!.” My s mámou mezitim objíždíme 
město. Jedeme do azylovýho domu a rozdáváme polívku a koláče lidem, kteří 
bohužel nemají střechu nad hlavou. Pak zajedeme do psího útulku, s pejskama se 
poňuchňáme a necháme jim tam spoustu granulí, deky a taky hračky. Od pejsků 
rovnou za dětma do dětskýho domova, kam přivezeme plyšáky a hračky, který 
nakoupíme přes celej rok. Aby jich měli ještě víc, než Ježíšek unese. Potom jedeme 
do lesa a ozdobíme stromky mrkvema a jablíčkama. To pro zvířátka. Pak už jsou 
třeba tak čtyři a to znamená, že je čas jet na náměstí, kde trubači hrajou koledy 
nahoře na věži. Takže si dáme svařák a vyzvedneme Betlémský světýlko v kostele. 
Když dojedeme domů, máma smaží řízky. Já prostíram stůl, načančávam se a u 
toho pořád koukáme na pohádky. Přesně v šest je u nás večeře. Když všichni dojí, 
tak zazvoní zvoneček a my se běžíme podívat ke stromečku. A najednou jsou tam 
dárky. Největší radost má pes, protože má dárků nejvíc. Když Ježíškovi poděkuje-
me koledou, dárky rozdělíme. A pak už jenom rozbalujeme dárky a koukáme na 
pohádky. O půlnoci pak jdeme na půlnoční mši Vánoční.
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Eliška Černá: Tyhle Vánoce jsou pro Káju, mojí malou sestru, první. Minulej rok 
byla v břiše a moc z toho asi neměla. Doufám, že letos bude aspoň šustit papírem 
z dárků. 
Vstanu v sedm hodin a jdu otevřít poslední okénko v adventním kalendáři. Ptáte 
se, proč vstávám tak brzo? Protože se můžu celý den válet, tak abych si to užila. 
Takže nastává všemi milované válení u pohádek a pojídání vánočky a cukroví. A 
tak všichni sedíme na gauči (i s babičkou) až do oběda. Po malém obědě (mále 
tradičního Kubu) jdeme do kostela. Máma s babičkou a Kájou jsou doma a dělají 
večeři. Když jdeme do kostela, brácha mě pošťuchuje a hází po mně kousky sně-
hu. Jak všichni víme, v Praze moc sněhu není, ale stejně se vždycky něco najde. 
Takže je z cesty do kostela koulovačka (chudák můj kabátek z H&M). Na konec 
mše přijde máma s babičkou a jdeme domů všichni procházkou. Doma se pře-
vlečeme do svátečního, táta rozsvítí stromeček a betlém ze dřeva a pustí koledy. 
Máma s babičkou dodělávají večeři a já s bráchou se nudíme a každou minutu se 
ptáme, kdy už to bude. A konečně je hotovo, táta všechno dokumentuje a já už 
se nemůžu dočkat, kdy půjdeme do našeho pokoje. Chvíli hrajeme na hudební 
nástroje a zpíváme a pak jde táta na záchod a my zase čekáme. Slyšíme pár ran 
a vzdechů, ale děláme jakoby nic a najednou cink, cink - zvoneček a vyřítíme se 
z pokojíčku a slyšíme tátu ze záchoda „zase jsem to nestih“. A potom rozbalíme 
dárky, táta fotí. Brácha vždycky „tý jo, to jsem si přál, to je hustý“. Já jsem taky 
nadšená. Potom ještě odlijeme olovo, rozkrojíme jablíčko a usneme unaveni u 
pohádek. Všem vám přejeme veselé Vánoce!

Julča: Ráno vstanu a při koukání na pohádky uklízím a připravuje se vánoční 
oběd. Po obědě se jdeme s rodinou většinou někam projít a pak stihneme ještě 
nějakou tu pohádku a všichni společně připravujeme štědrovečerní večeři. Máme 
dokonale rozdělené role při přípravě kapra. Mamka obaluje v mouce, ségra ve 
vajíčku, já ve strouhance a táta smaží. Pak se teda všichni nadlábneme, jdeme ke 
stromečku, povídáme si, jíme cukroví a přitom nám běží v pozadí pohádky, které 
už známe všichni nazpaměť.

Janík: Jak trávím Vánoce? Tak nějak obyčejně. Balím dárky a stresuju se tím, 
jestli se náhodou v tuto sváteční chvíli nestresuji. Jednu zvláštnost u nás doma ale 
máme - místo kapra si dáváme lososa obžalovaného v plátcích mandlí.



1. b, 2. c, 3. a, 4. a, b, 5. c, 6. a, 7. c, 8. b, 9.a

KVÍZ  
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Jak dobře znáte vánoční choutky/zvyky/podivné manýry našich milých radních?
Otestujte se!  

1.) Kdo z rady miluje nejvíc perníčky?
a) Mája     b) Johanka c) Anička 

2.) Kdo chodí na Štědrý den rozdávat bezdomovcům polívku?
a) Héďa       b) Julča    c) Mája

3.) Kdo se o vánocích tradičně válí na gauči, přepíná televizi s pohádkama a cpe se cuk-
rovím? (pozn. red. Jasně, že my všichni, ale kdo v téhle disciplíně vyniká nejvíc?)
a) Kalič      b) Týnka    c)Johanka

4.) Který z našich mužů v radě NIKDY nezabíjel kapra? (Více odpovědí. Více zenbudd-
histů) 
 a) Janík         b) Táš c) Kalič

5.) Kdo nikdy neviděl zlaté prasátko?
a) Anička b) Johanka c) Héďa

6.) Kdo nemá rád Popelku?
a) Mája        b) Táš       c) Josie
 
7.) Kdo se dřív na vánoce vždycky poblinkal, jaký měl strach, jestli dostane vůbec něja-
ké dárky? (A od té doby taky slaví Vánoce pro jistotu s kýblem.)
a) Kalič         b) Janík c) Týnka

8.) Kdo si nedokáže představit zimu bez běžkování?
a)Týnka    b) Julča         c) Johanka

9.) Kdo jako malý zkoušel prstíkem, jestli je svíčka na stromečku opravdu horká? A 
ona byla. Hodně.
a) Janík       b) Héďa c) Anička

10 – 8 bodů: Jsi mistr a o naší radě víš snad úplně vše! Za to Tě čeká jistě bohatá nadílka 
od Ježíška a tuny cukroví.
7 – 4 body: Je vidět, že už se trošku známe, ale chtělo by to některé z nás ještě trochu lépe 
poznat. Takže šupky dupky na OLA nebo v létě na Géčko.
3 a méně bodů: No teda, to nás mrzí :( Co se stalo? Měl(a) bys na svých znalostech zapra-
covat. A příště až nás uvidíš, neváhej konverzovat! 
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Ahoj, tady Julča a hlásím se vám z Berlína. A co tady dělám? Nějakým záhadným 
způsobem se stalo, že tu teď studuji farmacii na zdejší univerzitě. Úplně záhadné 
to tedy zas nebylo. Po maturitě jsem si podala přihlášku na několik univerzit v Ně-
mecku a díky tomu, že německá maturita je těžší než česká, tak jsem měla v porov-
nání s ostatními Němci velmi dobré výsledky a tím pádem mě i přijali. Výuka mi 
začala až v polovině října, ale už předtím jsem měla orientační dny a různé úvodní 
akce. Jako jeden z mála oborů jsme dostali už hotový rozvrh na celý semestr, kdy 
každý den vypadá jinak. Většinou jsem ale ve škole tak 6 hodin minimálně. Od 
příštího týdne už mi začínají i laboratorní praktika, takže už jsem pěkně zvědavá, 
ale zároveň mám i trochu strach. Dokonce už mám za sebou i první zkoušku, která 
byla z obecné chemie a musím přiznat, že maturita mi v porovnání s tím přišla 
jako brnkačka. Berlín je velmi rozmanitý a pomalu už si začínám zvykat, že občas 
strávím ve veřejné dopravě i přes hodinu, a že se tu vyskytují ještě větší „divnolidi“ 
jak v Praze. Momentálně jsou v Berlíně krásné vánoční trhy a je tu opravdu mnoho 
a já si nadšeně fotím každý pěkně osvětlený stromeček. Už jsem navštívila asi šest 
různých trhů a myslím si, že na začátek prosince je to velmi dobré skóre.
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Zdravím,
tak tedy došla řada i na mě a 10. září jsem se vydala do naší sousední země k našim 
kamarádům z tábora, tedy do NĚMECKA. Chodím do školy v Marktredwitz, to je jed-
no menší město v Bavorsku a bydlím odtamtud „kousek“ (busem 50 minut, autem 12, 
jasně, že jezdím busem…) v jedné malé vesničce s mojí Gastmamkou a Gastsestrou. 
Začátky byly celkem těžké, jak s němčinou, mojí gastrodinou tak také s tím, že tu 
nejezdí úplně metro jako v Praze, ale jen autobus, který jezdí tak pětkrát za den a 
o víkendu radši jen jednou. Ale už jsem si celkem zvykla, našla si spousty nových 
kamarádů a němčina se mi určitě také o něco zlepšila! Někdy tu chodím pro mléko do 
kravína (což jsem také v Praze úplně nemohla dělat).
 Začala jsem chodit se třídou na německé „taneční“ nebo teda nevím, jestli se tomu 
tak dá říkat, protože oni tančí v tělocvičně v botaskách a džínech nebo prostě ve 
věcech, ve kterých normálně chodíte do školy. Ještě k té škole bych dodala, že se vůbec 
nepřezouvají, nemají ani skřínky na věci a jak můžete hádat, tak moje první známka 
byla šestka, ano, od mého prvního testu to se známkami ještě moc nepohnulo, ale taj-
ně doufám, že to bude jen lepší a lepší. Volejbalu jsem se pro jistotu nevzdala a mám 
tréninky pětkrát týdně, takže se tu určitě nenudím. 
Doma v Čechách jsem zatím byla jen jednou a už se nemůžu dočkat Vánoc! Proto 
bych vám také chtěla popřát krásné svátky a hoooodně moc dárků.
Dodatek: Asi můj největší zásek v němčině zatím byla věta: „Ich weiß ned“ furt jsem si 
říkala, sakra, co může znamenat to „NED“, ale pak mi to naštěstí Táš vysvětlil, takže, 
kdybyste také nevěděli, tak to znamená bavorsky „já nevím“.
Tschüss
Verča N. <3
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KRÁSNÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK VÁM PŘEJE 
SOJKA - SPOLEK MLADÝCH! 


