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Přiložený triptych ilustruje mé zrání jak v do-
slovné (foceno v letech věku 11 - 16 - 22), tak v 
symbolické rovině v  křesle šéfredaktorksém. 
Vysvětlení ponechám vaší představivosti.

Milí přátelé (adresovala bych i své nepřátele, ale 
žádný nemám),

jestli tento text nebudete moci přečíst, protože 
bude rozmazán, vězte, že je rozmazán od slz. Jsou 
to slzy smutku i štěstí. Mám teď totiž takové obdo-
bí konců a začátků. Začnu těmi konci; kromě toho, 
že jsem dodělala svou milovanou školu sociální 
práce, tak jsem letos také naposledy dělala hlavní 
vedoucí na mé srdeční záležitosti – Junioru. Ne-
bylo to vždycky snadné, takže cítím i jisté ulehče-
ní, ale asi mi to bude chybět. Tábory byly vždycky 
krásný, měla jsem vždycky skvělý tým – díky za to! 
- a při každém hlavasování jsem se naučila něco 
nového, co mě, myslím, posunulo dál.
 
Tenhle Zobák pravděpodobně všichni dostane-
te v momentě, kdy už školní rok trvá tak dlouho, 
že jste zapomněli, že se vůbec konaly nějaké letní 
prázdniny, ale pokud to je přehnaný odhad, jsem 
jenom ráda, protože to snad znamená, že ještě ne-
jste znaveni staronovým kolotočem povinností. 
Pokud však jo, usedněte, dejte si nohy nahoru a 
loket z vokna a začtěte se do nostalgického sojčí-
ho švitoření, které jsme na následujících stránkách 
přepsali do lidských slov. 

Milí kamarádi a milé kamarádky, krásné počtení 
vám naposledy za celou redakci přeje

Johana

PS. Jestli chcete vědět, kdo po mně přebírá žezlo, 
prolistujte tento plátek. A pak si ho i důkladně pře-
čtěte! 



Ten výraz, když jsi na táboře už po páté a PROSTĚ víš, že za dva dny je 
Gelände, ale vedoucí ti stejně tvrdí něco jiného...
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Během letošního Gaisthalu Ju-
nior jsme navštívili opravdu 
velmi vyjímečnou planetu - po-
zval nás okouzlující Malý princ. 
Představil nám své přátele, dvě 
lišky, které nás prováděly spo-
lu s ním po různých planetách. 
Viděli jsme například planetu, 
kde žili buď přepracovaní, nebo 
velmi líní lidé, planetu se dvěma 
sourozenci, kteří se pořád háda-
li, planetu, kde lidé buď žili v to-
tální harmonii s přírodou, nebo 
nedokázali zvednout oči od ob-

razovek svých telefonů... během 
návěštěvy na každé planetě jsme 
se zároveň pokaždé dozvěděli 
něco i o nás samých. I lišky, kte-
ré byly ze začátku zlobivé a drzé, 
si postupně během našeho ces-
tování uvědomily, proč a v čem 
by měly změnit své chování a 
proč bychom se měli navzájem 
respektovat a nedělat si nachvá-
ly. Jedna z lišek na závěr uběh-
la maraton. Byl to krásný týden 
uprostřed přirody, s kamarády a  
kamarádkami. Děkujeme za něj!

GAISTHAL JUNIOR
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GAISTHAL KLASIK

Letos v létě jsme navštívi-
li Ameriku 20. let. Společně 
se skupinou jiných přistěho-
valců jsme zažívali, s jakými 
obtížemi se lidé v té době se-
tkávali, ať už při hledání prá-
ce či celkovém sžívání se s 
většinovou společností... byli 
jsme dokonce také svědky 
historických událostí; krachu 
na burze,  zavedení ženského 
volebního práva či prohibice. 
Vyzkoušeli jsme si také, jaké to 
je ve společnosti, kterou chtějí 
ovládnout populisté shazují-

cí všechny problémy celé spo-
lečnosti na menšinu; populisté 
totiž chtěli krach na burze svést 
na chudé přistěhovalce. Na-
štěstí jsme spojili síly a ubránili 
jsme se. I přes tyto boje s ne-
spravedlivým systémem a špat-
nými lidmi jsme si zvládali uží-
vat léto, paprsky a občas nějaký 
ten déšť. Hráli jsme hry, výletili 
jsme, kamarádili jsme se, tan-
covali, zpívali a jedli trhance. 
Nevíme, jak vy, ale my vedoucí 
se těšíme na repete! Děkujeme 
za krásný tábor:)
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Naše milované tábořiště slaví již 30 let od vzniku!

Poldík Černý (zakladatel a čestný předseda Sojky): „Neuvěřitelné... 30 let, 
to už je teda něco… Asi není náhoda, že gaisthalský tábořiště vzniklo těs-
ně předtím, než u nás byla sametová revoluce. Naopak, je v tom symboli-
ka a dobře se to pamatuje! V každým případě ho stavěli vizionáři a frajeři. 
Když jsem ho před 29 roky viděl prvně, tak jsem z něj byl uplně unešenej, 
jak je krásný a vymakaný. No a tenhle pocit mě neopustil dodnes.“

Anička Kušičková (expředsedkyně Sojky): „Prožít alespoň jeden víkend 
v Gaisthale je pro mě už neodmyslitelnou součástí každého léta. Můj gais-
thalský příběh začal v roce 2007 a pevně věřím, že ještě dlouho končit 
nebude. Ty zážitky a vzpomínky ani neumím spočítat. A ta (nejen) česko-
-německá přátelství už ze života (díkybohu) nevymažu. Doufám, že ještě 
nespočetněkrát budu trávit letní večery pozorováním gaisthalské hvězdné 
oblohy. Našemu milému tábořišti, které se mi vrylo do paměti a do srdce 
tak, že ho odtamtud asi jen tak neodpářu, přeju tedy, aby dál rozdáva-
lo krásné zážitky co nejvíce lidem. Aby se o něj i nadále staralo spousty 
mladých nadšenců. Aby na něm každý rok někdo založil táborák a až do 
vesnice zněla písnička „Die Zukunft sind wir“. Aby bylo i nadále místem, 
kde neexistují předsudky, a hlavně místem, kde vznikají nerozlučná přá-
telství.“

         GAISTHAL SLAVÍ 30 LET!
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Davča Šimek (expředseda Sojky): „V nejlepším tábořišti na světě jsem byl 
poprvé v roce 1997. Od té doby jsem si nedokázal léto bez Gaisthalu ani 
představit. Jen díky Géčku jsem totiž potkal mnoho skvělých lidí, za což 
mu moc děkuji. Našemu milovanému tábořišti přeji vše nejlepší, přede-
vším mnoho spokojených táborníků a také dostatek lidí, kteří se budou o 
něj starat tak, abychom tam mohli jet i za dalších 30 let…“

Madleska Černá (zakladatelka Sojky): „Přemýšlím… kolik lidí prošlo za 
těch 30 let tábořištěm, kolik kilometrů jsme všichni dohromady ušli na 
Gelände, kolik kajsršmárnů a šinkenudlí skončilo v našich útrobách, ko-
lik příběhů se tu napsalo, kolik smíchu, letních lásek, zlomených srdcí, 
kolik hvězd na gaisthalském nebi... A je mi krásně. Protože mám Gaisthal 
ve svém srdci a mám kolem sebe plno lidí, co to mají stejně. Všechno nej-
lepší pro nejlepší místo na světě.“

         GAISTHAL SLAVÍ 30 LET!
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         GAISTHAL SLAVÍ 30 LET!

Péťa Vondruška (expředseda Sojky): „Gaisthal byl posledních 30 let 
magické místo, kde se setkávali lidé z rozdílných zemí, kultur, různého 
vyznání, s nejrůznějšími zálibami, radostmi i starostmi a po celou dobu 
zde existovala přirozená tolerance, lidskost a respekt ke všem ostatním. 
Je to místo, kde neexistují předsudky. A to je v dnešním světě obrovská 
vzácnost! Gaisthal je zkrátka most mezi lidmi a mezi národy a 30 let je 
samozřejmě krásné výročí, ale díky své nadčasovosti zůstane myšlenka 
Gaisthalu nesmrtelná! Stýská se mi po gaisthalském nebi plném hvězd…“

Týnka Šimková (předsedkyně Sojky): „Páni! Gaisthal je něco jako můj 
druhý domov a už slaví 30 let?! To by si snad zasloužilo nějakou pořádnou 
brigádu, při které by dostal „novej vohoz“. Zkrátka trochu rekonstruk-
ce… To bych přála tomuto krásnému místu asi nejvíce, aby stále byli lidi, 
kteří o něj budou s láskou pečovat jako o vlastní. Vždyť já bych tam jed-
nou chtěla poslat i svoje děti, haha!“
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To tak jednou seděly Héďa s Týnkou na kafíčku a bavily se o plánech na 
léto, když si z čista jasna uvědomily, že by chtěly pokořit G3! Že nevíte, 
co G3 znamená? G1 a G2 jsou jasný žejo, prostě Gaisthal Klasik a Junior, 
ale G3… to jsou slzy, pot, krev a únava. Ale ne, sranda! Ehm, částečně. 
Pojmem G3 se rozumí to, když nějaký gaisthalský nadšenec jede na celé 3 
týdny! Plus teda na Aufbau (stavění tábořiště) a Abbau (uklízení tábořiš-
tě), což vyjde vlastně na skoro celý měsíc v Gaisthale.
Héďa s Týnkou se hecly a ukecaly hlavase na Klasiku, kam chtěly jet jako 
vedoucí, a šéfku kuchyně na Junioru. A tak se jim otevřela brána do světa 
G3! #omgyes
První potíže přišly při balení. Protože narvat celou skříň i s botama do 
jednoho kufru – ještě když všichni víme, jak je ta naše gaisthalská kotlina, 
co se týče počasí, nevypočitatelná – byl oříšek. Nakonec vyhodily pár ul-
tra hot modelů a klaplo to.
Teď už se ale konečně vydáme na fotoreportáž z G3!

G3 - MĚSÍČNÍ GAISTHALSKÉ ZÁPISKY

Úspěšně se vydaly na cestu! 
Kapradinková stěna na WC u 
benzínky jim rozhodně přinesla 
štěstí do začátku. (1)

Aby se neřeklo, hned po příjez-
du začaly makat. Takže pěkně 
nošení matraček, stavění stanů, 
umývání nádobí v kuchyni a tak 
dále. (2), (3)

Pak za odměnu přišlo jídlo! 
Juhuu! Dokonce sám slavný 
hawaii toast! (4)

FOTOREPORT
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A poté začal tábor, který klasicky 
utíkal jako voda. Plánovaly samo-
zřejmě programy (a u toho je nějací 
paparazzi pořád fotili...) (5)
Když je ovšem nefotili paparazzi, 
fotily se pro jistotu aspoň samy, 
heh. Ještě k tomu v partnerlooku. 
(6)
Byla to ale pěkná dřina na tom tá-
boře! Naštěstí si nezapomínaly najít 
čas ani na takový to holčičí pošep-
táváníčko nejpikantnějších novi-
nek. (7)

FOTOREPORT
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Všichni se jich pořád ptali, jestli 
nejsou náhodou příbuzné?!? Odpo-
věď? (8)

Pomalu, ale jistě se velká party 20. let 
blížila ke konci, ale i tak se nešetřilo 
na kvalitním make-upu a stylových 
šatičkách. (9)

A pak se dívenky plynule přesunuly 
do kuchyně. Mmmm, sličné bavor-
ské kuchařinky… 

Po těžké dřině si samozřejmě zaslou-
žily odměnu. Třeba domácí vdolečky 
nebo i jiné dobrůtky! 

Vše gradovalo a spělo k velkému fi-
nále… když najednou Héďu skolila 
zlá a zákeřná nemoc a musela z tá-
bora odjet. Tak smutně končí jejich 
příběh :( Společných 22 dnů v Gais-
thale! Týnka uhájila jejich čest a do-
jela celou G3, Héďa bohu žel ulehla 
s antibiotiky a o velkém finále jen 
snila… (10)

Ale i tak to bylo grandiózní, krásné, 
nádherné a plné zážitků! Nám z toho 
plyne jediné ponaučení a to: teple se 
oblékat, jíst dostatek vitamínů a dá-
vat si pozor na bakterie! Při kýchání 
ruku před pusu, děti! Ale nemusíte 
se bát, příští rok se o G3 holky poku-
sí zase znova! 

FOTOREPORT
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OLA 2020

Pšššt, pšššt. Poslouchejte! Máme další misi! Další složitý téměř 
nepřekonatelný úkol! Chcete jej vědět? No takže… moment. 

Tady by to bylo moc nebezpečné. Musíme se sejít někde jinde. A 
nejlépe se předem připravit. Hm, naštěstí máme skvělý nápad! 
Co se takhle sejít 4. – 11. dubna 2020 a vymyslet propracova-
ný plán?! To zní skvěle, že? Tak jo, domluveno. Sledujte naše 

webovky www.sojka.cz, kde budeme dávat tajná hesla a informa-
ce. Nebo taky něco hodíme na Facebook a Instagram. Sledujte 

všechno! Zatím zdar!
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POZVÁNKA

Juhuu, má sojčí ušiska zaslechla, že se toho na podzim bude docela dost 
dít. Byla bych moc ráda, kdybychom se tam spolu potkali. Tak si připravte 
diářky a pojďme se podívat, co si pro nás naši kamarádi z rady přichystali!

  
1. JAPA

Sojky a sojčata, stýská se vám (stejně jako mně) po táborech a všech 
nových kamarádech, jste hladoví po nových vědomostech a je vám 

patnáct nebo víc? 

Tak právě pro vás je další sojčí akce, víkendový seminář JAPA! Tenhle rok se 
budeme věnovat polarizaci společnosti, předsudkům a komunikaci mezi 
národy. Celý program bude probíhat formou zábavných her a diskuzí. Jest-
li tedy přemýšlíte o tom, že byste se v budoucnu rádi stali vedoucími nebo 
vás zkrátka tohle téma zaujalo, zapište si do diářů termín 11. – 13. října, 
protože právě na tenhle víkend se na vás budeme na zámku Trhanov těšit.

 Pak už jen hlídejte Sojkaweb a facebookové stránky, kde se objeví po-
drobnosti a přihlášky.

 Těšíme se na vás! 
Za JAPA tým Anne-Marie
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POZVÁNKA

2. ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Vstup od 17 let
Doors: 20:00

DJ: 21:00
Vstupné dobrovolné, výtěžek na sojčí bohulibé činnosti

Dresscode: 90´s

Poctěte nás prosím svou přítomností a ideálně nám potvrďte svou 
účast (a svých milých) na email anna.kusickova@gmail.com (stačí ve 

formátu Anička + 1), abychom vás zapsali na guestlist.

3. PLES

Členské shromáždění, jedna z nejdůležitějších organizačních událostí Soj-
ky, se bude konat už po roce, ale jelikož i tato o polovinu zkrácená doba 
byla plná událostí, nemusíme se nikdo bát, že by nebylo co projednávat. 
Shromáždění se bude konat 23. listopadu a začínat bude v dopoledních 
hodinách. Detailnější informace učekávejte nejpozději začátkem listopa-
du, ale pro shromáždění si už tuto listopadovou sobotu můžete rezervovat.
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Čus Sojky a Sojčata,
sedím si tak ve svojí cimře a pře-
mýšlím, jaký lump si lajsne tvr-
dit, že je němčina eklhaft, a při-
tom nemá ani šajnu, že německá 
slova imrvére používá při běžné 
mluvě. Někdy ale člověk zjistí, že 
nemá ani ánunk, že je něco ně-
mecké slovíčko, a proč se používá 
v češtině ausgerechtet v tomhle 
významu.  A tak jsem se rozhod-
la, že v tom udělám ordnunk.
Seznamte se: Sojky – šutr, šutre 
– Sojky. Tohle je mimochodem 
nějaký sedmimetrový šutrák u 
Karlovarského kraje, ale teď zpět 
k tématu.

Věděli jste, že právě tohle slo-
vo pochází z německého der 
Schotter, neboli štěrk/suť? Jen 
nechápu, jak se stalo z německé-
ho slova pro malé kamínky české 
slovo pro velký kámen…
Fusekle (u nás doma často zkra-
cované na fusky) jsou téměř kaž-
dodenní součástí vašeho outfitu, 

a tak nám ani tohle slovo ne-
mohlo ujít. 

A z jakých slov se tohle malebné 
slůvko skládá? Jsou to slova der 
Fuβ (nožka) a die Socke (ponož-
ka). Mě osobně překvapuje, že to 
není spíš ze slov der Fuβ a der 
Ekel. Slovo hnus by mi tam dost 
sedělo, obzvlášť když si k fusekly 
přičichnu po tom, co ujdu galan-
de, ale to už je zase jiná pohád-
ka…
 
Jak vzniklo české ne příliš li-
chotivé slovíčko hajzl? Připravi-
la jsem si na tohle téma takový 
malý obrázkový příběh
 
A posledním předmětem je fan-
ka. Pro ty, co nemají v rodině 
žádné kutily nejdřív krátké vy-
světlení. Fanka neboli zednická 
naběračka je pomůcka, do které 
si zedník dává písek, maltu nebo 
cokoliv, co potřebuje mít u sebe 
při zdění.

LINGVISTICKÁ VSUVKA
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Jak by ses představila lidem, kteří tě neznají?
Jsem energická, pozitivní holka, která má pořád Zobák dokořán. Chcete 
mi něco povyprávět? Vezměte si s sebou na pomoc roubík, jinak nebudete 
úspěšní. Jinak mám ráda děti, čtení si a hermelín. A samo sebou i Sojka-
tábory, na které jezdím už od nepaměti.

Co chceš jako nová šéfredaktorka přivést?
Hlavně chci navázat na to, o co se dost snažila Johanka, a to je včasné vy-
dávání Zobáků. Vánoční číslo dříve než v únoru atd. A pak by se mi líbilo, 
kdyby do zobáku začali ještě více psát mladší generace Sojek. A když se 
tohle podaří, zkusíme ještě další věci, ale na to je ještě brzy.

Jaká jsou tvá oblíbená psací náčiní?
No, nejradši mám obyčejnou tužku a kus papíru (ideálně z druhé strany 
popsaného). Komu by se to ale pak chtělo přepisovat, že? Takže se mým 
novým oblíbeným náčiním stal chca nechca počítač.

Kája nepíše jenom zajímavé, populárně naučné články o tajemstvích a 
hájemstvích jazyka českoněmeckého. Jestli jste četli Johančin úvodník, 
tak jste jistě napjati, kdo po ní usedne do šéfredaktorského křesla. Nuže, 
čekání je u konce - je to právě tato mladá a nadějná žena. Poprosila jsem 
ji, aby se nám krátce představila formou zábavného dotazníku...

Když kouknete na tvar naběračky brzy vám nejspíš dojde, že slovo fanka 
pochází z německého slova die Pfanne.

Nebyla to až taková fuška a už víte něco nového, s čím můžete frajeřit 
před frajlema. Kdyby vás ještě zajímalo nějaké česko-německé slovíčko, 
nežinýrujte se ozvat na sojka@sojka.cz a buďte si sichr, že vám se vším 
zkusím helfnout!

LINGVISTICKÁ VSUVKA
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Co myslíš, že si byla v minulém životě?
Kocour. Konkrétně dvojče mého kocoura. On totiž pořád mňouká, žere, 
je zvědavý jak opice a rád se nechává drbat. A to zní jako já.

Kdyby sis měla vybrat, jestli chceš radši do konce života prdět, nebo 
krkat, co by sis vybrala?
Rozhodně krkat, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé jsem nikdy neuměla 
krkat, kdykoliv jsem chtěla, a hrozně jsem záviděla bráchovi, že to umí 
a zadruhé, protože nemá tak silné odérové následky (no, prostě to tak 
nesmrdí).

Jaká je tvá oblíbená princezna?
Locika z Na vlásku! Nemá smysl, nějak to rozvádět. Kdo viděl, chápe, 
kdo neviděl, o hodně přišel.

Co je podle tebe nejlepší vynález?
Jednoznačně myčka nádobí. Jsem trochu alergická na mycí prostředky 
na nádobí, takže představa, že ty kopy nádobí (jsme celkem velká rodi-
na) myju v ruce se mi ani za mák nelíbí.

Jaký máš trik na lidi, co neodevzdávají články včas?
Žádný. Nejdřív jim píšu, pak jim znovu píšu, pak se zhroutím a pak to 
vždycky nějak dopadne. Ne, tak hrozné to není, ale kdyby někdo nějaký 
trik měl, ozvěte se mi a podělte se. Prosííím.

ROZHOVOR

Jaký zobák bys chtěla mít, kdybys měla 
to štěstí a byla pták?
Nevím, co bych chtěla, kdybych byla 
pták, ale kdybych byla člověk, tak bych 
chtěla čapí. Mohla bych si jím vázat tka-
ničky, mačkat tlačítko na semaforu a 
zvedat věci ze země, takže bych už de-
finitivně nemusela vykonávat žádnou 
aktivitu.

Tadá! 
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INZERCE

Že se v horkých teplých dnech máme natírat krémy s vysokým UV 
faktorem, to už víme. Co však je zbrusu nová informace – člověk 
má také hodně pít. Nejlépe vodu! Vědci zjistili, že je především 
užitečná, když se jde na dlouhé túry do přírody nebo na výlety do 
města. Nejlepší je k tomu naše táborová minerální voda od Laber-
taler. Sabrina s Týnkou jsou z ní úplně PAF!

WERBUNG

L A B E R TA L E R  M I N E R A LWA S S E R 

SOJKA MEMES NENÍ NIKDY DOST

Když máš takovej hlad, že už čekáš první na verandě, ale jsi tam bez kámošů...
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Přírodní móda je cool!
Na to přišli i naši vedoucí. A aby ne-
zůstali pozadu, hodili se tohle léto do 
padnoucího lištičkového outfitu. Body 
strháváme za kalhoty, které jsou spíš 
ve stylu streetwear než foxwear. To vše 
však napravilo padnoucí fiží a maska s 
řasami, které ohromily celou naši re-
dakci. 

Naše reakce? Prostě wau wau!

Gaisthal horror story
Mezi nejpůsobivější modely, které za-
chytil objektiv našich paparazzi, patří 
jednoznačně i tento. Klaunské líče-
ní, černá kapuce a děsivý úsměv. Tak 
takhle fotografie nás bude provázet 
ještě dlouho – obzvlášť v nočních mů-
rách. Působivé a osobité.

Naše reakce? Zajímavé…snad tě ne-
potkáme v noci po cestě domů.

Schick boy
Tenhle outfit je evergreen. Hoď 
na sebe černý kabátek ve stylu 
Sherlocka a všichni ostatní na 
tebe hodí voko. A bez černých 
brýlí by to prostě nešlo. Přidání 
blýskavého kloboučku kvitujeme 
s potěšením – přidávají celému 
looku moderní šmrnc.

Naše reakce? Máš prostě styl, 
chlapče, jen tak dál!

      21             22

MÓDNÍ POLICIE
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TAJEMNÁ POEZIE

OSVĚTA č.1
Autor: Zbóňovaný Esenciál

Jestli mi na lidském pokolení něco vadí, 
tak je to nevděčnost za jeho zdraví.

Proč si ničit tělo, proč si ničit duši,
připravte oči, schovejte uši.

 Je krásné míti čisté plíce,
svěží hlavu, zlaté líce.

Ať jsi mladý, ať jsi starý,
Nechápu, že tě to baví.

Taková zbytečnost nosit v sobě dehet
Míti černé plíce, žlutý každý nehet.

Tak toho nech, bude ti lépe, uvidíš
Bude klid, v hlavě si poklidíš.

Ušetři peníz, kup mámě květinu.
Zdraví pro samotáře i každou rodinu.

Vážení čtenáři, vážené 
čtenářky, poprvé v his-
torii mého šéfredakto-
rování mi na mail přišel 
anonymní příspěvek. Je-
likož se jedná o rozum-
né poseltsví, zveřejňuji 
tuto úpěnlivou agitaci. 

??
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FOTOROMÁN
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FOTOROMÁN



VERČA V.:
Překonala jsem se 10denním přechodem kolem Mount Blanc. Na zá-
dech jsme si nesli ubytování (stan + spacák + karimatka) i stravování 
(vařič + bomba + ešus + jídlo) i vodu, oblečení, foťák.  Pak jsem se vy-
mydlila na výlet do Budapeště s Anne-Marie za kterým následovala kul-
turní vzdělávací akce na hodech v Bořeticích s Anne-Marie. Po krátké 
regeneraci a hodinách balení jsem byla ready na Gaisthal Junior. Když 
jsem se vrátila z lesů a hor, jely jsme s mamkou do Gdaňsku. Poslední 
srpnový den jsem pak dojela s tátou z Prahy až na naší chalupu na Ma-
xičky na kole (cca 93km zakončených 3,7km strmým kopcem). Prázd-
niny mi utekly jako voda, zažila jsem spoustu úžasných věcí, ochutnala 
různé kultury a překonala svoje limity.

ANKETA

H o l a  h o l a ,  s o j k a  v o l á ,  c o p a k  j s i  d ě l a l / a  v  l é t ě ?
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ANNE-MARIE: 
Moje prázdniny byly tento rok úplně mega-
-super-cool nabitý.
V červenci jsem oslavila narozeniny. Dostala 
jsem ten nejlepší bezlepkový vesmírný dort, 
který mi upekla moje nejúžasnější sestřička! 
S Verčou jsme objevovaly krásy Budapešti a 
prožila jsem nejkrásnější léto v Gaisthale s 
Malým princem. A taky jsem prodala spous-
tu káviček a dortíků v kavárně Na dvorku!



ANKETA

Zas to uteklo jako voda. Nechápu. No letos jsou to samý jubilea, heleďte. 
Nejenže naše tábořiště slaví 30 let, ale i můj malej bráška oslavil třicítku. 
Fuuu, už je z něj velkej brachule. Ale to není to zásadní, co jsem vám chtě-
la sdělit. Našla jsem si novýho kluka. Okouzlil mě takhle jednou na obědě 
a už byla ruka v rukávě. Jeho jméno je Benny Cristo, možná někteří znáte, 
těžko říct. Každopádně i po pár týdnech je furt pozorný a milý, dobře dělá 
chlapec. Nosí mi třeba snídani do postele! Veganský vajíčka prosimpěkně, 
takzvaný tofíčka. Bere mě taky na různý výlety. Byli jsme spolu například 
v německým Bodenwöhru na kolech. Cestování v přírodě je nejlepší, pro-
stě Furt v lese. Pak mě taky vyvezl svou lodí na brněnskou přehradu, to 
bylo taky moc hezký. No, když to shrnu, je nám zkrátka nádherně. Ale aby 
ostatní nepomlouvali a nezáviděli, tak nejsme pořád spolu… Občas jdu 
s malýma Sojkama třeba do kina, abych si od něho trochu odpočinula. 
Někdy ho ale asi vezmu do Gaisthalu se podívat, co myslíte?
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TÝNKA:



Krá! Krá!


