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Milí kamarádi, 

píšu Vám tento dopis ze stude-
ných krajů, kam jsem hned po 
skončení táborů odletěla. Bylo 
mi pořád takový vedro, že jsem 
měla zplihlá všechna peříčka, a 
horko také není to pravé ořecho-
vé na můj nízký tlak. Zkrátka 
stárnu, přátelé. Nevím, kdy Vám 
celý Zobák dojde, protože poš-
tovní expresní zásilky ze stude-
ných krajin mívají někdy zpož-
dění, snad Vám ale ještě přijdou 
slaně voňavé jako moře, kde si 
máčím zobáček (přesnou polohu 
nebudu udávat, aby vás náhodou 
někoho nenapadlo mě sem pro-
následovat). Ano, čtete správně; 
i když jsem si schválně vybrala 
velmi mrazivou destinaci, po 
letošních parnech je klování do 
ledu stejně úlevné, jako popíjení 
ledové tříště ve 30stupňových 
vedrech v Praze.

Nemám internety, tak nemohu 
zkontrolovat teploty tam u vás, 
ale moc doufám, že už nezmíráte 
na rozpálench asfaltech ve měs-

tech, vysušených lukách a hájích 
v přírodě nebo doma, kde ani 
klimatizace nepřináší vytouže-
nou naději na závan čerstvějšího 
(rozuměj studenějšího) vzdouš-
ku. Zato ale vím, že už vám 
určitě začala škola, tak vám přeju 
spoustu zajímavých nových vě-
domostí a radím: nikdy nechoďte 
bez snídaně! Snídaní začíná den! 
Ranní ptáče dál doskáče, ale až 
po snídani! 30 nejúspěšnějších 
lidí podle časopisu Forbes začíná 
svůj den vydatnou snídaní! 

Přestanu nyní agitovat za pro-
spěšnost tohoto nejdůležitějšího 
jídla dne a přeji krásné počtení. 
Půjdu zase klovat do ledu. 

Mějte se krásně!

Vaše Sojka



Dobré počteníčko příznivci K.I.!
Vítejte u dalšího dílu tradičních sojka memes. V dnešním dílu se podívá-
me na zoubek jednomu z memů, který se vyskytoval na G-Klassik v roce 
2017. Vznikl při Designových workshopech a jde v něm o to, že jedno z 
družstev nahrálo vzkaz o dvou slovech. 
První slovo je 1. osoba v jednotném čísle a druhé je sloveso být (ale jako-
že jsem) a třetí je jméno osoby, která vzkaz nahrála.

1. Mama Lauda
2. Im Jayden
3. Beneho fén

Vaše vtipné a originální odpovědi posílejte na emailovou adresu 
dominick.matt@seznam.cz.

Výherce v příštím čísle neoznámíme a možná, pokud si vzpomeneme, 
mu pogratulujeme, když ho někde potkáme.

Reportéři na Vaší straně! Dominick Matt

SOJKA MEMES

&
Filip Novotný



Letošní set našich letních táborů začal 
jako vždy tím delším z nich, totiž Gais-
thalem Klasik. Konal se 29. 7. - 11. 8. Pro 
tento rok bylo zvoleno téma Internet.

Hned na začátku tábora jsme se shodou 
náhod prosmýkli na vědeckou konferenci, 
kde nás jeden z profesorů požádal, zda by-
chom mu nepomohli vylepšit jeho umělou 
inteligenci, jež se jmenovala KI. Neodolali 
jsme a střemhlav se vrhli do zákoutí a 
hlubin virtuální reality, v které nás ona 
umělá inteligence celou dobu provázela. 
Společně jsme zkoumali nástrahy interne-
tu a učili se, jak jim čelit. Nikoho z nás už 
by teď neměly rozházet takové věci jako 
například fake news, manipulace nebo 
ochrana dat a naprosto profesionálně by-
chom si měli poradit s online komunikací 
nebo třeba s problematikou pohybu peněz 
na internetu.

Spolu s námi se všem těmto věcem učila 
i KI, která o nás kromě toho celou dobu 
sbírala data. KI však pod záminkou op-

timalizace a zefektivnění naší společ-
nosti začínala plíživě prosazovat stále 
restriktivnější opatření, která se časem 
vyvinula v poměrně tuhou diktaturu. 
Společnými silami se nám po monst-
rózní demonstraci podařilo na čas KI 
vyřadit z provozu a získali jsme tak čas, 
abychom si rozmysleli, co budeme dě-
lat. Když se KI restartovala, stačili jsme 
se jen tak tak sbalit a vyrazit na útěk. 
Cestou jsme zformulovali pravidla, 
podle kterých se KI musí dále chovat, 
abychom si byli navzájem prospěšní. 
Když se nám pak povedlo najít její 
hlavní server a nahrát na něj naprogra-
movaná pravidla, měli jsme vyhráno. 
Vědecký projekt se zdařil a my jsme se 
toho spoustu naučili.

Závěrem bychom rádi podotkli, že se 
tábor i přes snad až přílišnou přízeň po-
časí velmi vyvedl, a že tým vedoucích se 
už moc těší na příští rok! Těšte se taky, 
bude to zase žůžo!

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
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GAISTHAL KLASIK 2018

Gordicý uzel očima Maxe Kuly



I třetí týden v Gaisthale byl plný dobro-
družství. Hned první den, po příjezdu 
táborníků ze všech končin Česka a 
Německa, jsme spatřili bílého králíka, jak 
někam pospíchá. Povídal něco o nějaké 
Říši divů, byl hodně mystický, tak jsme se 
rozhodli, že ho budeme následovat. Třeba 
z toho vznikne nějaká zábava! Pustili 
jsme se tedy za ním, šli s námi i holčička 
Alenka a její kamarádka Myška. Ukázalo 
se, že tihle tři podivíni jsou obyvatelé 
přenádherné Říše divů, při našem proná-
sledování Králíka nám o ní tak básnili, že 
jsme se už nemohli dočkat, až ten zázrak 
spatříme na vlastní oči. Když jsme prošli 
portálem do Říše, ocitli jsme se v zámku 
Srdcové královny. Naši tři kamarádi byli 
hned uvězněni, což nám královna vysvět-
lila tak, že to byli uprchlí vězni, ale na nás 
byla moc hodná, přivítala nás ve svém 
zámku a byla ráda, že má hosty. 
První dny v Říši divů jsme strávili v 
hrách, zpívání, tancování, se všemi našimi 
novými kamarády. Alenka a jiní obyvatelé 
se nás sice snažili přesvědčit, že královna 
je ve skutečnosti zlá osoba, ale my jsme 
jim to nevěřili. Až když jsme na vlastní 

oči spatřili, jak Královna bezdůvodně 
potrestala hrozně přísně dvě nešikovná 
dvojčata, začalo nám to být divné a roz-
hodli jsme se, že Alence, Králíkovi a Myšce 
pomůžeme. Královně se to ale nelíbilo, 
takže i my jsme se na jejím zámku stali 
nedobrovolnými hosty.
Nakonec nám pomohl další podivný 
obyvatel divutvorné říše. Kloboučník 
nás jednoho dne navštívil, protože se mu 
nás zželelo, a prozradil nám, že existuje 
jakási kočka Šklíba, která zná odpověď na 
všechny otázky. Jistě by nám tedy i doká-
zala poradit, co udělat s královnou, jak ji 
obměkčit, aby nás i další obyvatele nechala 
jít? Abychom našli kočku Šklíbu, museli 
jsme nasbírat při celodenním putování 
ingredience na driják objevovák, po kterém 
se kočka objeví; jinak je totiž neviditelná. 
Šklíba nám prozradila, že královnu jed-
noduše musíme rozveselit. Je celou dobu 
sama a smutná a kvůli tomu uvězňuje lidi. 
Nacvičili jsme tedy velikou show a spoustu 
představení, až jsme ji rozesmáli k slzám. 
Ona nám pak moc poděkovala, omluvila 
se za své chování a pozvala na velikou slav-
nost, abychom oslavili naše přátelství. Bylo 
to moc krásný!

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
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GAISTHAL JUNIOR 2018

Matěj

Kryštof

Rozálka
Máťa



VZDĚLÁVACÍ FEJETON / ÚVAHY KUBY KOMÁRKA

Člověk si toho ani nevšimne, ale přesto se 
to děje. V Gaisthale vznikají nové tradice. 
Jednou takovou je Steine Bemalen. Dlouho 
se o Steine Bemalen jen mluvilo, ale poda-
řilo se dohledat, že průkopníkem této již 
ikonické gaisthalské aktivity byla Börni v 
loňském roce. Nikdo tehdy neočekával, že 
malování kamenů může mít takový úspěch 
jak u dětí, tak u vedoucích. Není ani jasné, 
jak se tato novinka dostala z G1 na G2, ale 
buďme rádi za to! Při malování se objevují 
různé vzory. Ze zkušenosti se dá říci, že 
velice oblíbeným motivem jsou vlajky a to 
zejména ty české a německé. Nejinspirativ-
nější nápad byl letos zaznamená u vedou-
cího Flóa, který se pokoušel namalovat 
gay vlajku státu Izrael. Snažil jsem se více 

pochopit tento nevídaný fenomén, a 
proto jsem se vyptával účastníků, co 
je na této činnosti fascinuje. Většina 
se shodla, že krása spočívá v jedno-
duchosti. U geometrických obrazců, 
jakými jsou například vlajky, není 
třeba promýšlet námět ani provedení, 
a tak se lze pustit do víceméně auto-
matické činnosti, při které je ale mozek 
dostatečně zatížen, aby účastník zažil 
pocit takzvaného flow neboli stavu, při 
kterém si nejsme vědomi, kolik času 
uteklo. Je jen dobře, že malování ka-
menů získalo v Gaisthale své věrné fa-
noušky, a měli bychom se zamyslet, jak 
tento fenomén dále podpořit a možná i 
více využít v táborovém programu.

STEINE BEMALEN



FALL DABBO TELLER (ungelöst!!!!!!!)
PŘÍPAD OHAVNÉHO TALÍŘE (nevyřešeno!!!!)

Dne deváteho srpna 2018 byl na kuchyňské okno v 
Gaisthale odevzdán tento ohyzdný talíř!!! Ten-jehož-
-jméno-zatím-není-známo si dovolil nedojíst lahod-
ný bavorský preclík, okurky a tunu obatzdy!
Byly posbírány následující stopy:
Dotyčný není vegetariánem ani nedodržuje bezlepkovou dietu. Na okně se 
tento talíř objevil jako jeden z prvních, znamená to tedy, že vedoucí musel 
sedět v předních řadách nebo byl členem kuchyňského týmu.
Další důkazy či přiznání zasílejte na email sojka@sojka.cz.

Jak ti (ne)chutná jídlo ve školní 
jídelně?

Matyáš Brandner: Když jsem bydlel 
ještě v Česku, tak mi moc nechutnalo, 
ale v Německu je to daleko lepší. Je toho 
víc na výběr.

Julia Hürdler: Chutná, je 
tam od všeho trochu.

Nicolas Artweger: 
Nechutná, proto jsem 
přestal chodit do škol-
ní jídelny.

ZÁHADY & INSTINKTY



Už skoro rok žiju v hlavním městě Německa. 
Ve městě, které je jednou z 16 spolkových 
zemí, kde je moderní historie cítit na kaž-
dém kroku a kde žije 3,6 milionu obyvatel. 
Tohle všechno jsou fakta, která si najdete, 
když si Berlín vyhledáte na Wikipedii. Pak 
tam najdete ještě miliardu věcí o HDP a 
ostatní nudné věci. Já jsem si ale dala tu 
práci a našla o tomto legendárním městě pár 
zajímavostí, které jsou opravdu zajímavé.

1) Kosmopolitní město
Jak už jste si mohli najít na Wikipedii nebo 
nahoře v mém článku, tak v Berlíně žije 
3,6 milionu obyvatel. Z toho půl milionu 
cizinci ze 185 různých zemí a vlastně jen ¼ 
obyvatel města se v něm narodila. Při tako-
vých číslech není divu, že se každou hodinu 
na území Berlína přestěhuje 18 obyvatel. 
Bilance ukazuje, že se každý den do Berlína 
přistěhuje 435 lidí, ale odstěhuje se už jen 
327. Berlín je holt cool a lidi se sem stěhují 
jako diví.

2) Víc muzeí než deštivých dní
Tohle asi tento rok nebylo tak těžké, protože 
jsme v Berlíně, ostatně jako i v Čechách na 
déšť čekali jako na smilování Boží, ale i tak 
to je úctyhodný výkon. V Berlíně se nachází 
180 muzeí, v průměru tu ale kapky spadnou 
jen ve 106 dnech z celého roku.
Nejznámější muzea v Berlíně jsou pak asi ta, 
která se nachází na Museuminsel. A nejedná 
se o žádné troškaření, je jich tam hned pět a 
všechna jsou veliká.

3) Graffiti
Spousta lidí si asi bere příklad z pomalované 
East Side Gallery (jediný souvislý zbytek 
Berlínské zdi), a tak město vydá každoročně 
víc než 35 milionů eur na odstranění škod/
umění. Zajímalo by mě, jak by Berlín vypa-
dal bez toho věčného přemalování zpátky na 
obyčejnou šeď.

4) 60 tun kebabu denně
My Češi tomu také přicházíme na chuť 
čím dál tím víc, ale Němci už si svět bez 
kebabových stánků nedokáží představit. 
Moji kamarádi o prodavačích v kebabu v 
jejich ulici dokonce mluví jako o „Mein 
Dönermann“ (Můj kebabák). Proto není 
divu, že se tam denně sní 930 kusů masa z 
grilovacích jehel, což dělá dohromady 60 
tun masa. 

5) Club Mate
Nápoj, pocházející z Bavorska, který je ale 
teď nejvíc cool pitím, co vůbec můžete v 
Berlíně pít. Když jdete po ulici, tak často 
vidíte, jak někdo nese v ruce skleněnou 
flašku Club Mate nebo ji má zastrčenou v 
postranní kapse batohu. Když chcete, aby 
si ji opravdu každý všiml, tak si ji během 
přednášky musíte vyndat na stůl. Označila 
bych to asi jako východisko pro ty, kteří 
nemají rádi kafe, ale dávku kofeinu potře-
bují. Jinak je to taková limonáda, která ale 
nezachutná úplně všem.

6) Víc než 1000 Späti
Berlín je město, které žije dnem i nocí, 
a proto je tam taky spousta obchůdků, 
které se nazývají Spätkauf, zkráceně Späti, 
které jsou otevřené rund um die Uhr (24h 
denně). Většinou se tam prodává nějaké to 
jídlo, pití, ale důvodem, proč tyto krámky 
existují jsou hlavně alkoholové a tabákové 
výrobky.

SOJKA NA CESTÁCH / CESTOPIS JULČI I.

BERLIN FUN FACTS



7) 8,7 krát okolo Země
Když sečtete trasy, které za den ujede berlín-
ská veřejná doprava (metro, vlaky, autobu-
sy…), tak dostanete vzdálenost, která se rovná 
tomu jako kdybyste 8,7 krát obkroužili naši 
zeměkouli. Není divu, protože, ať už se nachá-
zíte kdekoliv v Berlíně, tak zastávka veřejné 
dopravy od vás nikdy nebude vzdálená dál 
než 500 metrů. Kdo pak potřebuje auto, žejo. 
A když půjdete na autobus, tak prosimvás 
nepočítejte s tím, že pojede včas. Když si ob-
čas otevřete BVG aplikace (něco jako IDOS), 
tak se často dočtete, že má autobus 40 minut 
zpoždění, takže prostě jedete tím, co zrovna 
jede.
V metru většinou potkáte někoho, kdo vám 
bude hezky zpívat, bude se vám snažit prodat 
jediný výtisk novin, co vlastní, anebo prostě 
bude na celý vlak povídat svůj životní příběh 
a prosit o kleine Spende (o pár centů). Tak se 
na ně přinejmenším aspoň hezky usmívejte. 

8) Každý třetí, kdo je v berlínském vězení, je 
tam kvůli tomu, že jel načerno. 
Takže lidi, kupujte jízdenky. Sice je to oproti 
Praze dražší, ale určitě lepší než platit pokutu, 
anebo hůř nezaplatit a dostat se až do vězení. 
Jedna jízda v Berlíně stojí 2,80 €, celodenní 
pak 7,00 €. V Berlíně jsou zóny A, B a C. 
Zóna A je centrum města, které ohraničuje 
Ringbahn. To je trasa s-bahnu (městský vlak), 
která vede do kruhu, ale má vlastně tvar hlavy 
jako pejsek Basset. Zóna B pak vede až na 
samotnou hranici Berlína. Zóna C jsou pak 
vesničky a města v bezprostředním okolí Ber-
lína. Třeba do Postupimi se můžete dostat z 
centra Berlína s ABC jízdenku docela v klidu 
a za pár korun. 

9) Nejzelenější město Německa
Více než 1/3 Berlína je pokryta zelení, ať už 
lesy, parky nebo zahradami. Z ruchu ve
lkoměsta můžete utéct do opravdového 
lesa, který se nazývá Grunewald. Můžete se 
rozvalit v různých parcích. V centru města 
si od Braniborské brány můžete odskočit 
do Tiergarten. Když chcete nadýchat tu 
pravou atmosféru východního Berlína, 
zajděte si do Mauerparku, rozvalte se tam na 
trávník poslouchejte pouliční umělce nebo 
si kupte spreje a učte se tam malovat graffiti. 
V Berlíně je třeba také park Tempelhofer 
Feld, který dřív býval letištěm, a ten se může 
velikostí přirovnat k Central parku v NYC. 
A kdo si potrpí na krásu, nechť navštíví 
zámecké zahrady Charlottenburgu. 

10) 50 000 lidí v nočních klubech
Berlín je vyhlášen svým nočním životem 
po celém světě a spousta turistů sem jezdí 
pouze, aby se pořádně pobavili. Proto se 
zde každý víkend nachází 40-50 tisíc lidí v 
nočních klubech. Ufff, to už je přeci jako 
celé menší město. A to každý víkend? A co v 
Berlíně letí za hudbu? No přece techno!
Tak doufám, že vás aspoň něco zaujalo a 
ponouklo vás to k návštěvě Berlína. Určitě 
to stojí za to a vsadím se, že v Berlíně si něco 
zajímavého musí najít každý. 

Ozvěte se, až tam přijedete, já 
tam nejspíš strávím ještě několik 
let.

Vaše Julča.

SOJKA NA CESTÁCH / CESTOPIS JULČI I.



AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ neřekla nikdy žádná 
Sojka. A protože mě zajímalo, co v létě dělali mí neopeření kamarádi, pokud 
zrovna neprováděli lumpárny v tzv. Géčku (familiérní výraz pro Gaisthal), 
právě na to jsem se jich optala. Někteří byli asi unavení/líbí, tak pouze posla-
li fotku, někteří popustili Můze otěže a uspokojili mou zvědavost i hravým 
textem.

Verča Homolová: Nikdy nenechávejte dopisování prací na prázdniny, zabijete 
tím čtvrtinu drahocenného volna, a ještě umřete horkem. Z té lepší stránky: 
Žádné moře, ale maďarské stepní jezero Balaton je tím pravým cílem na konci 
července. Kromě příjemné teploty vody a krásné přírody všude kolem je zde 
skvělé jídlo a spousta vesnic, jejichž názvy strčí do kapsy i ty nejsložitější české 
jazykolamy. A když už jsem se přejedla langoši a polévkami, čekalo mě Slo-
vinsko, plné nepatrných měst a opět nádherné, tentokrát kopcovité krajiny s 
třešničkou na dortu ve formě nevelkého pobřeží a městečka Piran. Nejlepší 
zážitky jsou ale z Gaisthalu, který, i přes nevypočitatelné počasí, jako každý 
rok vyhrává soutěž o nejlepší destinaci a kde se snad opět příští rok v podobné 
sestavě sejdeme.

Verča Nováková: 
Pochod přes Nízké Tatry 
s Terkou, aneb kurz pře-
žití a poslední fotka před 
umrznutím 

Péťa Vondruška: 



AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLALA V LÉTĚ

Týnka: Letošní prázdniny jsem měla drobátko rozlítaný, chtěla jsem totiž zvlád-
nout různé akce a vidět co nejvíce lidí, a tak jsem strávila dost času na cestách. 
Ano. V těch vedrech. V autě bez klimy například. !!!. Ale aspoň jsem si stihla užít 
Mnichov, Brno, Pálavu, Karlovy Vary, Kranzberg, Bodenwöhr a samozřejmě můj 
milovaný Gaisthal, kde jsem byla skoro měsíc. <3 Bez něj si to upřímně neumím 
ani představit. Také bylo toto léto trošku ve znamení „poprvé“. Poprvé jsem byla 
v gaisthalské kuchyni a vařila (čti hodně krájela) pro 70 hladových krků, poprvé 
jsem střílela kalašnikovem a jinýma puškama (náhodou mi to docela šlo, jsi stopro 
pyšnej, žejo dědo) a poprvé jsem si nechala vohryzat nohy rybičkami a koupala se 
v pivní lázni. Supr věc. Doporučuju.

Sabri - Kohopak jsem to nepo-
tkala v Mnichově na zácho-
dech? Náhoda? Asi těžko.

Pálava - Všude víno!

Sojkaoběd - spoko Johys



Mája: zaslala výmluvný triptych „Berlín - Sníča - Omylem na nudapláži“

Táš: Prázdniny sem rozlousknul takovym menším vejletem po Německu. 
Začal sem v Kolíně (v tom nad Rýnem, ne u Kutný Hory) na ESL One 
Cologne, pokračoval přes Hannover, kde jsem se spolu s dalšími 75 000 
lidma zastavil na naprosto monstróznim koncertu Marshalla Matherse 
(možná ho někdo znáte pod jménem Eminem), abych se nakonec vyloup-
nul v Brémách, nechal se voráchnout Severnim mořem a vrátil se zpátky 
do vlasti. Tady sem asi dva tejdny zkoušel vydělat trochu peněz, aby mě 
zbytek prázdnin nezruinoval. Po třech tejdnech v Gaisthalu sem totiž odjel 
na cyklistickou dovolenou do Itálie k Bolzanu, po návratu si střihnul závod 
českýho poháru v letnim biatlonu a pak už sem zase balil, abych se proletěl 
přes mezipřistávky v Gruzii a Kataru do Indie. Tam jsem strávil skoro dva 
tejdny, viděl sem Himálaje, slona a Táj Mahál a absolutně vyčerpanej při-
letěl do Česka, abych rovnou z letiště šel na první pondělní přednášku od 
7:30 ráno začínajícího semestru. No a tak mi prázdniny skončily.

Heďa: Letošní prázdniny? Totální pohoda, občas možná trochu horko. Koneč-
ně jsem tohle léto měla dost času na čtení, poflakován se s kamarádama a cho-
zení do letních kin. Na druhou stranu jsem se ale vyjela podívat i do zahraničí, 
kde to bylo velký dobrodrůžo. Co by to ale bylo za léto bez milovanýho Gais-
thalu? A proto jsem si letos střihla tejden v kuchyni a pak klasicky pohádkově 
na G2.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ



Julča: Celý červenec jsem bohužel strávila ještě ve škole, ale v srpnu už koneč-
ně odstartovaly moje prázdniny, a to ve sportovním duchu. Vyrazila jsem do 
Krkonoš. Přespávala jsem na chatě Výrovka a podnikala výlety do okolí. Zbytek 
srpna jsem pak strávila s kamarády a podnikaly jsme takové ty klasické volno-
časové aktivity jako kino, kafe, výlety a v tom horku, co tento rok vládlo, samo-
zřejmě koupání. V září se 
ještě chystám projít Jeseníky, 
Beskydy a Moravský kras, 
takový Morava trip, tak 
už se těším a uvidím, co 
nakonec všechno zvládnu s 
batohem na zádech projít. 

Anička Kušičková: Moje prázdninové okénko už začíná být celkem nůďo 
– povětšinou trávím letní třicítky v kanceláři bez klimatizace a jím melou-
na. Rozptýlení od práce mi ale přinesly dva bezvadné týdny dovolenkování. 
Nejdřív to byl super akční last minute výlet do prosluněného jižního Tyrol-
ska za nejlepším kámošem Danem Adlem (znáte z tábora!), kde jsme jak o 
život jezdili na kole a jedli (tu nejlepší) zmrzlinu. Následovala třešnička na 
dortu celého léta - týden v Gaisthale. Jako každý rok jsem na konci musela 
zamáčknout slzičku dojetí. A nejhezčí zážitek prázdnin? Na stopro zasloužené 
vítezství geländespiel té nejlepší skupiny pod sluncem! Hurá, Gepardi!

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLALA V LÉTĚ



Členské shromáždění 2018
23. - 25. 11. 2018

Další dva roky utekly jako voda a vy už 
určitě víte, co to znamená. Celá Sojka se 
zase jednou sejde a bude si povídat, bavit 
se, evaluovat, hodnotit, analyzovat, tančit, 
zpívat, prezentovat a především volit novou 
radu. Vy všichni členové Sojky využijte 
jedinečnou příležitost, jež se bude opako-
vat zase až za dva roky a přijeďte přidat 
svůj hlas do kolektivního sojčího štěbe-
tání. Ptáte se kde? V penzionu U Jandů v 
pošumavské obci Úborsko. Taky by vás 
určitě zajímalo kdy. Zarezervujte si víkend  
protože to je termín konání našeho Člen-
ského shromáždění. Připojte se k ostatnímu 

ptactvu a rozhodněte i VY, kdo 
příští dva roky Sojku povede.

Kromě hlasování vás čeká i série 
prezentací, z nichž se dozvíte, co se 
vlastně v Sojce děje a jak funguje, 
mladší členové poznají zkušenější, 
budou moci vzdát hold těm, kteří 
Sojku zakládali, poklábosit s nimi 
nebo je třeba požádat je o společ-
nou fotku a autogram. Taky potkáte 
spoustu kamarádů z táborů a to jak 
spoluúčastníků, tak vedoucích. K 
účasti se přihlaste již tradičně vypl-
něním formuláře na našem webu. 
Budeme se na vás těšit!

JAPA 2018

Milé Sojky, pokud vám ještě nestačily tábory, je vám 16 a více let a rádi byste ještě jeli 
na nějakou sojčí akci, je pro vás JAPA jako stvořená.
JAPA už není tábor, na kterém se jen hrají hry (nebojte, ani o ty není nouze), ale už 
se tam i něčemu přiučíte. Jestli tedy přemýšlíte o tom, že byste se v budoucnu rádi 
stali vedoucími nebo se zkrátka chcete něco nového a zajímavého dozvědět, zapište 
si do svých diářů termín 19. – 21. října. Tento rok pojedeme za svými německými 
přáteli do krásného bavorského Waldmünchenu, takže se určitě máte na co těšit. 
Další informace se objeví v průběhu září na Sojkawebu a na facebookových strán-
kách.
Těší na vás, 
Julča & JAPA tým

V BUDOUCNU



KVÍZ

Jaká postava z Alenky jsi??
1. Hraješ si rád s ostatníma?
a. podle toho, jestli se hraje, co chci já
b. radši si hraju sám/sama
c. jasně! co hrajem?
d. sedni si, dáme si spíš čaj, ne?!

2. Jdeš na wikipedii, protože si potřebuje vyhledat data vydání obou dílů Alenky. Jak dlouho 
ti to bude trvat?
a. míň, než minutu. 1865, 1871
b. chvilku, zaseknu se na biografii Lewise Carrolla
c. víc než hoďku, začetla jsem se do článku a páření mrožů
d. informace najdu za chvíli, ale v internetový diskuzi o Alence se zaseknu na 3 hodiny

3. Co je v Říši divů nejstrašidelnější?
a. srdcová královna
b. jídlo a pití, co se mnou dělá divný věci
c. Tlachapoud
d. věčná nejistota, jak se vyvrbí další události

4. S kým se dneska nejpravděpodobněji pohádáš?
a. s kamarádama/rodinou
b. s kolegou v práci
c. naprostým cizincem
d. sám/sama se sebou

5. Vzbudíš se extra brzo a máš hodně času, než vyrazíš do práce. Co uděláš s extra časem?
a. půjdu dřív do práce, ať stihnu vyřídit víc věcí / do školy, ať si ještě zopakuju matiku
b. dám si leháro
c. ztratím pojem o čase a stejně přijdu pozdě
d. dám si vydatnou a dlouhou snídani

Pokud Ti nejčastěji vyšlo: 
a) – jsi SRDCOVÁ KRÁLOVNA! Nemáš ráda/ráda překvápka, každý ráno si na vteřinu rozplá-
nuješ den a jak Ti ho někdo naruší, je zle. Rád/ráda komanduješ všechny okolo a nejspokojenější 
seš, když vyhraješ v hádce! Začni meditovat, abys nalezl/a vnitřní klid, a nech si zkontrolovat 
krevní tlak)
b) – jsi KOČKA ŠKLÍBA! Jsi spíš samotářský typ, flegmatik, radši si držíš odstup, abys měl/měla 
lepší přehled. Právě díky tomu umíš dávat dobrý rady, když má někdo problém. Neboj se ale 
občas vylézt víc mezi lidi nebo udělat něco, cos ještě nikdy nevyzkoušel/a!
c) – jsi KLOBOUČNÍK! Vznášíš se pořád v oblacích, přemýšlíš rád/a o věcech z jiných úhlů 
pohledů, který by většinu lidí nenapadly, povídáš si sám/a pro sebe a lidi si občas myslej, že jsi 
prdlouš. To ale ti nejlepší lidi jsou! Zkus možná občas zkontrolovat, co se děje na zemi, ať ti 
neuteče moc věcí, než se zase ztratíš ve víru fantazií.
d) – BÍLÝ KRÁLÍK! Věčně ustaraný, uspěchaný, nikdy nemáš klid. Je pro Tebe těžký dospět k 
jasnýmu rozhodnutí, tak si na to radši vždycky sedneš a dáš si sváču. Nemusíš si tak často dělat 
starosti, protože na všem záleží, ale na ničem zas tak moc!



OLA VOLÁ!



žůžOLAbůžo
Smutníte? Pláčete? Naříkáte, že to léto 
OPĚT tak rychle uteklo (jakoby pro 
jednou nemohlo udělat výjimku, že?) a 
chvíle v Gaisthale ještě rychleji? Máme 
pro Vás tu nejskvělejší zprávu a to tu, 
že „už“ za 7 měsíců se můžeme všichni 
zase potkat! Wow, cože?! 

Ti zasvěcení ví, 13. – 20. 4. 2019 totiž 
plánujeme náš tradiční Velikonoční 
tábor OLA a ten si, pokud Vám je 10 
– 16 let, nemůžete nechat ujít!!! Takže 
utřít slzy a vyhlížet lepší zítřky! A také 
sledovat naše stránky www.sojka.cz 
nebo facebookový profil Sojka – spolek 
mladých, kde se dozvíte více info.

Na OLA 2019 se na Vás těší,
Týnka & Bene

OLA VOLÁ!
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