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Miláčkové a miláčky,  
startujte motory na plné otáčky! Je máj a je 
lásky čas, všechny plískanice a zimy už vzal 
ďas!  
Naplňte chlebníky a vyražte na výlet do 
přírody, odhalte kotníky a přebroďte 
všechny říční brody, sedněte na zelenou 
mez… a ty, mraze, už nám všem na záda 
vlez! 
Tak jsme se přehoupli do jara a já jsem zas 
taková bujará... Co vy? Jste taky bujaří? V 
tom našem předjaří? 
Ne, dobře, konec básnění, vrhneme se na 
nějaké novinky, z té naší sojčí rodinky. (No, 
vidíte, neodpustila jsem si to... :-) 
Vidíte ten nový design Zobáku? Co vy na to? 
Líbí se vám? Vlaštovku o tom, jak si Sojka 
změní svoji image, jste měli už v minulém 
čísle. Každý z vás dostal kalendářík s novým 
logem, kromě toho jste jistojistě navštívili 
nové sojkastránky!!! Máte možnost, přispět 
svou troškou do mlýna, napsat nám, co byste 
změnili, či jestli jste absolutně spokojení, 
hm? Nebuďte tichošlápci a vyjádřete se... 
Sice mi trošku srdce krvácí, když vím, že 
naše staré logo už odešlo do sojčího 
důchodu, protože s námi prožilo spoustu let 
radostí i strastí, ale to už tak na světě chodí, 
to staré, opotřebované i ošoupané, se musí 
jednou za čas vyměnit :-))) Sojka ve zlaté 
kleci, se líbila všem přeci, nicméně Sojka z 
písmenek, vypadá teď lépe navenek... 
Každopádně bych při této příležitosti ráda 
poděkovala jménem všech starému logu: 

Milé logo, za to, že 
jsi nás po léta reprezentovalo, ti 

patří sojčí dík! 
A co najdete v tomto čísle? Každopádně 
pozvánky na tábory, aktuální informačky a 

také zcela netradiční rozhovor! Je to takové 
odlehčení, nezvolili jsme si jen jednu osobu, 
ale oslovili jsme přímo spoustu slavných 
osobností s jednou jedinou otázkou, jak to 
dopadlo, můžete sami posoudit!!!  
Všichni sedličáci ocení zhodnocení tábora, 
tagesberichty – aneb zprávy dne, pár 
básniček z vašich per... Komu se s námi 
líbilo, nechť se hlásí na léto, slibuji vám, že 
to bude zase stát za to.  
A máme ještě jednu novinku, představte si, 
že se na stránkách Zobáku objevuje nová 
rubrika! A sice rubrika Léňi, přítelkyně od 
Špigyho, s názvem "Sprechen Sie Deutsch?". 
Můžete se naučit německy, pošprechtit si, 
takovým zábavným způsobem...Ještě sice 
nemáme logo rubriky, ale snad postačí její 
milá image "přísné učitelky"! 
No a ještě jako třešničku na dortu zde 
najdete veselý článek od Móni, o jejím 
cestování vlakem. Měl se sice objevit už v 
minulém čísle, ale nějakým způsobem se 
ztratil a nedocestoval – já ho  dostala do 
rukou až teprve teď, ale nevadí, nic na lesku 
mu to za tu dobu neubralo. Tak příjemné 
počtení! 
A co dále? No, holky, nezapomeňte, že teplo 
znamená vystrčit pupíky, tak na sobě 
pracujte, ať to nejsou spíš faldíky, taky jdu 
do sebe a CVIČÍÍÍM!  
A kluci, koukejte, ať máme i my ženský na co 
koukat, ať máte na léto svaly jako z kamení, 
a ne takové to "ach není tu není " :-))))) 
Končím, položte se do čtení, ať se vám to 
naše premiérové číslo v novém kabátku líbí, 
a jak říkám vždycky, napište nám, budeme 
rádi, budeme potěšeni! 
 
Loučí se … 
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Teplé pivo a studené párky, tak to není 
náplň naší rubriky. Neb my máme informace 
zaručeně čerstvější. Ostatně posuďte sami. 
 
Opět musím s obrovskou radostí oznámit, že 
Sojka naše milá získala peníze od 
ministerstva školství, jakož i od brněnského 
magistrátu. To je milé, protože máme z čeho 
dál alespoň částečně platit všechny naše 
„špumprnátle“ a nemusím tolik sahat do 
peněženek vašich rodičů či vašich. Pamatuji 
si, že třeba já jsem si vždycky tábor v 
Gaisthalu přála k narozeninám i k svátku 
dohromady – protože to bylo tenkrát (v 
pravěku, když jsem ještě jezdívala jako 
účastník) přece jen trochu dražší...Ale 
nebojte, nakonec jsem od rodičů dostala 
vždycky i něco bokem, protože jsem byla 
hodné, milé a usměvavé stvoření! HA!  
 
Dost ale o mně, máme tady další novinku, 
jak už jsem psala v úvodníčku, nového 
designu jste si mohli všimnout už na nových 
stránkách. To ale není všechno, co nám náš 
šikovný webmaster Michi opožděně nadělil 
pod stromeček. Také ste si mohli všimnout, 
že na stránkách funguje i sojčí diskuse, kde 
spolu můžete on-line komunikovat, psát si 
své postřehy, bolístky a vůbec, v době, kdy 
vzniká tohle číslo už je v diskusi kolem sta 
příspěvků...Tak pro ty z vás, kdo ještě 
netuší, že něco takového existuje, 
podotýkám - vrhněte se do diskuse po hlavě. 
Ale žádné sprosťárny, jasnačka? 
 
V diskusi se třeba hnedka dozvíte, že Lenka 
Rambousková s Madlou Purkartovou 
úspěšně složily přijímačky na střední, tak 
kdo je znáte, můžete gratulovat. Holky, 
gratulace!!! 
 
A tamtéž najdete třeba takový jeden klubík, 
naší Zuzanky, usměvavého sluníčka 
Koslerky...Odjela nám totiž do Norska, na 
evropskou dobrovolnou službu, a ač se jí 
tam líbí, tak se jí sem tam zasteskne, tak jí 

třeba taky napište. Aby jí v té dálavě, na 
studeném severu, zahřály teplé paprsky sojčí 
soudržnosti! Víc o ní a jejím pobytu najdete 
v její rubrice. 
 
Jo a teď si představte, že vybraný výtisk 
Zobáku pocestuje za ní daleko předaleko. 
To je, co? To bude dobrodrůžo! Letadlem! 
Už jednou se Zobák vydal přes oceán, do 
Ameriky, když tam tehdá byli Pája a Terka. 
Tak teď ho čeká Norsko...Úplně mám slzu v 
oku, jak nám ten kluk pěkně vyrostl a jak už 
i ta cizina, no toto. 
 
A poslední za tepla, sděluji vám, že se 30.4. 
v Mnichově uskuteční mimořádné členské 
shromáždění naší partnerské organizace SdJ 
Niederbayern/Oberpfalz. Budou u nich nové 
volby, neb se jim to tam trochu mele a 
nedaří, ale doufejme, že se vše v dobré 
obrátí a my budeme mít opět schopného a 
nadšeného partnera :-) 
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Opět léto, co byste čekali? 
Zvu vás tedy na první i druhou etapu 
Gaisthalu a zvu vás opět neobyčejně 
rychle, plní se nám to plní a neuplyne 
dlouho a budeme opět vyhlašovat stop 
stav. Tak tedy neváhejte a hlaste se, na 
webových stránkách najdete interaktivni 
přihlášku, stačí vyplnit za příslušnou etapu 
a odeslat, my vám pošleme potvrzení a 
zaregistrujeme vás!  
A jak to letos bude? 
První etapa se koná v termínu 31.7. - 
13.8. 2005, na našem nejmilejším tábořišti 
pod sluncem, v Gaisthalu! Vy, komu je od 

třinácti do šestnácti, se tedy hrňte a 
přihlašujte.  
A etapa druhá je pro letošek v termínu 
13. - 20.8.2005. Tak vy, prckové, od devíti 
do dvanácti, hurá s námi na to! Ne, já vím, 
nejste prckové, hodně z vás jste větší než 
já, minimálně skoro stejně velcí...to já jen 
tak z legrace :-)) 
 
Toto jsou delikatesy pro nejbližší dobu, 
doufejme, že jsou pro vás dostatečně 
delikátní, my se samozřejmě vynasnažíme, 
abychom i ty letošní akce ukuchtili co 
nejlépe. MŇAM! 

 

 
 

 
Hned na začátek bych chtěl něco 
poznamenat, zcela mimo mísu – využiji 
nabídnutého prostoru k demonstraci: 
ZRUŠTE LETNÍ ČAS!!! Jak odporná 
záležitost, alespoň vždy to jedno ranní 
vstávání, jak já to nenávidím! A 
vzpomeňte, na kdy to padlo letos! No jistě, 
přímo na poslední den velikonočního 
tábora v Sedlicích. To ještě nevíte, milé 
děti, že příliš mnoho nechybělo a zaspali 
jsme všichni o hodinu, tudíž by nám/vám 
ujely dohodnuté spoje a tábor mohl být o 
den delší! To by byla paráda, ne? Skutečně 
mohu potvrdit, že do poslední chvíle neměl 
o posunu času nikdo z vedoucích ani 
potuchy, schylovalo se k velkému 
průšvihu.. Domákli jsme se to jen díky 
duchapřítomným kamarádům, kteří přijeli 
na návštěvu a usadili nás tou nechutnou 
zprávou na zadky.. Brrr!!  
 
U Sedlic bych se ještě na chvilku zdržel, 
boť se tam toho událo skutečně spousta! 
Tak například jestlipak tušíte, že hlavní 

vedoucí velikonočního tábora Móňa nedá 
ani ránu bez svých plyšáčků a že s jedním 
dokonce i spí (tuším, že ten šťastný je 
nějaký tygřík, nebo tučňák, či něco 
mezi..)? Anebo jestlipak tušíte, že nová 
vedoucí Míša se dokáže smát dvacet minut 
v kuse a přitom se snad jen dvakrát 
nadechne? ☺ A navíc se její smích o to víc 
prodlužuje a zesiluje, čím míň se smějou 
lidé okolo. Zvláštní vlastnost, musí se 
vidět! ☺ Dále bych chtěl smeknout přede 
všemi letošními účastníky velikonoční 
Geländespiel, protože i když nedošli celou 
cestu až do cíle, neztratili se a ani na 
chvilku nebloudili, byli totiž chytří! Ne tak 
už naše vedoucovská partička (ve složení: 
dvě stopařky-zálesačky (Kristinka a Móňa) 
a jeden CHLAP jak hora (Günter)), která 
se vydala po stopách poslední skupiny, 
zabloudila v podstatě hned po pár metrech, 
už se nechytla a šla hodných pár hodinek 
úplně špatně.. ☺ Dlužno dodat, že za to 
samozřejmě přeci vůbec nemohli.. ☺  
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OK, šmitec s velikonocema, už jsou tak 
jako tak za námi, zkusím vytasit něco 
žhavějšího! Jaro, harašení, holky, kluci, 
holky, holky.. ☺ Jistě víte, jaké téma chci 
teď nakousnout! Zatímco táborové lásky 
končí zpravidla společně s táborem (jakože 
jich letos taky nebylo málo ☺), máme tu 
taky lásky života všedního – ty už občas 
mohou trvat i déle. A právě pár takových 
postihlo i několik Sojek! Například Verča, 
Beruška, Verčík, Veru, Verunka (jedná se 
stále o jednu osobu, nezmatkujte! ☺) má 
nového fešáka jak se patří! Těm 
šťastnějším z nás ho už ukázala na displeji 
svého mobilu! Škoda jen, že to rozlišení 
současných telefonů stále za mnoho 
nestojí.. Identifikoval jsem s mírnými 
obtížemi hlavu a pak část paže, slabé! � 
Jaro postihlo v plné síle i jinak na okolí 
imunního Šoguna! Má Kamilku, holku 
jako lusk, moc jim to sluší, chodí spolu 
mimo jiné i na squash a počítám, že ho 
Kamča už brzo porazí.. ☺ A jsem moc 
zvědavej, jak to unese.. ☺ Squash je vůbec 
v Sojce poslední dobou hodně IN.. Dále ho 
hrají i Špigy s Léňou. Vkrádá se otázka, 
jak jim to jde – dle názoru všech 
zúčastněných velice dobře! Né tak už dle 
Špigyho, známého perfekcionalisty.. Více 
než se svoji hrou je ale nespokojen s hrou 
své partnerky, nezdvořák! Prý při běhu 
dělá moc malé krůčky a drží raketu jako 
kvedlačku. Rád bych podotkl, že „celý 
realizační tým sojčího bulváru (já a 
Kristinka) si myslí, že je to nesmysl a že 
důležité je si nejprve  zamésti před 
vlastním kurtem, pane Špičane!“ 
 
A dále tu mám pár dalších nečekaných 
odhalení! Tajná volba předsedy našeho 
spolku v Sedlicích na podzim letošního 
roku nebyla zas až tak utajená, jak si 
možná myslíte! Jednomu odvážnému 
fotografovi jménem Bořek se podařilo 
dostat se až do bezprostřední blízkosti 
radních, ale při pokusu celou akci 
vyfotografovat ztroskotal Bořkův plán na 

nedostatku filmu v jeho aparátu.. � Tak 
nám celou záležitost alespoň načrtl do 
svého skicáku..☺ : 

 
 
To, že dělá Kendo, to bychom všichni 
věděli.. To, že dělal i jiu-jitsu (čti džiju-
džitsu), to už ví málokdo. A to, že o něm 
byl napsán román, to vědí jen jeho nejlepší 
přátelé! A teď i vy! 
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Ráda se usmívá, ráda je vidět, ráda 
nechává o sobě vědět a právě se jí povedlo 
prosadit se i do tak prestižního plátku 
jakým je Zobák. Dámy a pánové, Kristinka 
v komiksu!!☺ 
 

Samozřejmě plánujem vyobrazovat 
podobná odhalení i v dalších číslech, proto  
neváhejte a posílejte nám své postřehy – 
názvy, cedule, tituly.. cokoliv! Přijedem‘, 
vyfotíme.. 
 
Theds ól for tudéj, dýr frents! 
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Milé Sojky, milí Sojci, milá Sojčata, 
 
několik měsíců roku 2005 uplynulo jako 
voda, o to jsou ale nabitější novinkami a 
událostmi skoro bych řekl převratného 
charakteru. Onen spontánní vývoj, kdy nás 
sem tam zaskočí dosud nevídaná zpráva, 
však máme v rámci možností pod 
kontrolou a zatím to vypadá tak, že jeho 
následky budou veskrze charakteru 
pozitivního! Nebudu ale předbíhat, 
podívejme se na to nejprve trošku 
podrobněji. 
 
Změny se totiž netýkají jenom Sojky, která 
na podzim vyměnila předsedu, ale i naší 
německé partnerské organizace SdJ 
Niederbayern/Oberpfalz. V SdJ to totiž 
v posledních letech  
poněkud vřelo. Pokud si ještě vzpomínáte, 
konaly se na podzim 2003 volby, kde šlo o 
mnoho – do vedení se mohli dostat lidé, 
kterým spíš než o osud SdJ šlo o vlastní 
„Vergnügen“, což je sice fajn, ale i pro nás 
platí stalé úsloví, že bez práce nejsou 
koláče, a tak nezbývá než před vlastní 
zábavou také obětovat nějaký volný čas a 
pro celou věc něco udělat. Volby nakonec, 
také díky plamenné Poldíkově řeči, 
dopadly podle našich představ. 
 
Leč všechny problémy se tím – navzdory 
všeobecnému očekávání – nevyřešily. Stále 
víc a víc bylo jasné, že se rada SdJ 
vpodstatě rozštěpila do dvou křídel, které 
ze svých pozic neustoupí ani o píď. 
Předsedkyni Aničce se bohužel nepodařilo 
zprostředkovat lepší komunikaci a dialog 
mezi oběma stranami, který by vedl ke 
zlepšení situace. Nakonec tento pomyslný 

sud prachu vybouchnul koncem února, kdy 
probíhala „superrada“, tedy společné 
sezení rady naší, sojčí, a rady SdJ 
Ndb./Opf. Na německé straně se část rady 
rozhodla odstoupit, a tak tu brzy budou 
nové volby na přelomu dubna a května. 
Zatím to vypadá tak, že do nové rady 
nastoupí mladá, nadějná generace, jejíž 
zástupce/zástupkyně uvidíte už letos na 
Gaisthalech premiérově coby hlavní 
vedoucí. To je ale zatím jen spekulace a 
řekněme jakási zákulisní informace. My 
můžeme zatím doufat, že se po nečekaném 
(ale popravdě řečeno očekávatelném) 
otřesu vše obrátí k dobrému a hlavně že si 
členové SdJ zvolí ze svých řad takové 
vedení, které se ve svém nejužším kruhu 
vyvaruje zbytečných šarvátek a osobních 
antipatií. 
 
No a teď tu pro Vás mám zprávy z naší 
české kotliny. O plese, jeho pozitivních a 
negativních stránkách si můžete přečíst 
v příspěvku z mého pera o kousek dále. 
Těsně před ním byly pod Michiho 
taktovkou spuštěny zbrusu nové sojčí 
stránky (adresa je stále www.sojka.cz) 
s diskusí, kam můžete přispívat svými 
návrhy a názory, které moc rádi uslyšíme, 
nebo si třeba jen tak zajít na chat. 
Každopádně virtuální sojčí domov na 
světové síti navštivte, nebudete litovat! 
 
Nějaký měsíc po plese proběhl další ročník 
velikonočního tábora, kterého jsem se ke 
svému potěšení mohl také zúčastnit. 
Hlavního vedoucování se letos ujala vůbec 
poprvé Móňa – a že se jí dařilo, to jste 
mohli vidět v Sedlicích všichni. Viděli 
jsme to samozřejmě i my vedoucí. 
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Tomuhle táboru, respektive vám 
účastníkům, Móňa obětovala doopravdy 
všechno – například hodiny drahocenného 
spánku a mnohá sousta chutných pokrmů 
sedlické kuchyně! Věnovala se všemu a 
všem – od výroby plakátů přes přípravy 
mnohých programů až po komunikaci 
s panem domácím. Spolu s Ginnym, jenž 
za německou stranu přivezl rekordních 23 

účastníků, velela sehranému týmu 
vedoucích, který se také snažil ze všech sil. 
Doufám, že to není jen nějaký sebeklam a 
že se Vám tábor taky líbil! A ještě něco si 
neodpustím: Velkou radost mi udělali i 
někteří zástupci a zejména zástupkyně 
sojčího dorostu. Nezbývá mi než doufat, že 
půjdou se Sojkou dál, protože bez mladé 
krve Sojka nepoletí! 

 
Nakonec se Vám ještě musím pochlubit, že 
jsem jeden z krásných slunečných 
dubnových víkendů strávil na školní akci 
nedaleko Blatné….přesněji řečeno v našem 
Pilském mlýně v Sedlicích!!! Moc jsem na 
Vás vzpomínal, třeba když jsme si prošli 
část Gelände-štreky ze Sedlic kolem 

místního kostelíka a přes kopec do 
Škvořetic. Všem Sojkám mám také vyřídit 
pozdravení od paní domácí.  
 
Na viděnou v srpnu! 
 
Váš Pája 

 

 

 

Ještě než se začtete do následujících řádků, 
musím vás upozornit, abyste si jich velmi 
velmi vážili, protože k nám přišly speciálně 
od Zuzky až z dalekého severu... Pokud 
navštivujete naše diskusní fórum na 
www.sojka.cz, tak už o Zůze a její norské 
stáži víte jistě více (to byla ale fikaná 
reklama, co říkáte? Každopádně se 
mrkněte, protože naše fórum začíná co do 
aktuálnosti a čerstvosti různých drbů a 
novinek směle konkurovat i Lukášovu 
Sojka-bulváru!!! ☺ ). Ale dost řečí a 
pojďme na to... 
 
Milé Sojky, 
 
i když začalo jaro a vše je mnohem 
veselejší, tak já se moc vesele necítím. Už 
jsem v Norsku dva měsíce a deset dní a 

právě se mi začalo hodně stýskat. Ach 
jo…ale mám se dobře, tak se o mne 
nebojte.  
 
Účastním se programu EVS – Evropská 
dobrovolná služba. Díky tomuto programu 
mám možnost strávit jeden rok v Norsku, 
ve městě Drammen, vzdáleném 45 km od 
Osla. Pracuji ve škole, kterou navštěvují 
”lidi čky” od šestnácti do dvaceti let, kteří z 
nějakého důvodu nechodí do ”normální” 
školy (např. byli týráni, brali drogy a 
potulovali se po ulicích, jsou v nějakém 
gangu, většinou se taky jedná o emigranty 
z Iráku či Íránu a neumějí moc 
norsky….často za sebou mají ošklivou 
minulost). Ve škole se pro ně snažíme 
vymyslet 
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zajímavé akce, ukázat jim cestu do 
normálního světa a do obyčejné školy. 
Jedním z těch programů je také 
jednotýdenní výměnný pobyt v zahraničí, o 
kterém vám napíšu. Jupíííí...... 
 

Norsko-slovinský výměnný pobyt 

 
Dne 2.4.2005 k nám přijela skupina 
mladých lidí ze Slovinska. Spolu s nimi a  
dvanácti studenty z naší školy jsme odjeli 
do norských hor, přesněji do Golu. Hodně 
jsem se tam těšila, jelikož jsem očekávala, 
že zažiju něco podobného jako je Gaisthal 
a Velikonoce a bude mi zase o něco lépe…

 
Měla jsem za úkol vymyslet pár večerních 
her a seznamovací večer. Óóóó, byla jsem 
tááák šťastná a dala jsem si s tím hodně 
práce, aby vše bylo nachystané a perfektní.  
První den byl tedy na programu 
seznamovací večer a věřte mi, byl potřeba. 
Na obou stranách bylo vidět napětí a 
očekávání, jaký ten týden asi jen bude. 
Slovinci drželi pospolu a Norové seděli v 
koutě a povídali si, anebo byli schovaní v 
nějaké třídě. Když jsme se konečně všichni 
sešli v “Aufenthaltsraumu”, mohli jsme 
začít. Hráli jsme hru, kdy všichni stojí v 
koutě, něco ukáží, řeknou jméno a další 
člověk to opakuje. Mělo to úspěch a 
myslím, že to i splnilo svůj účel. Pak se 
ještě dostalo na cik-cak, ostatní hry jsme si 
už nezahráli, neb se rozhodlo, že všichni 
jsou moc unavení, a tak bude lepsi 
čtyřhodinový “Freizeit”…ach jo. No 
nevadí, snad se “Aktionspielabend” povede 
lépe, říkala jsem si. Ale věřte nebo ne – ani 
na něj se nedostalo. Jeden večer jsme 
hodinu hráli ještě pár her, které všichni 
znáte z našich sojčích akcí, což bylo taky 
veselé. Ale pořád tu byla většina těch, kteří 
chtěli sedět v našich krasných 
chaloupkách, koukat na televizi a kouřit.  
 
Pět dní uteklo jako voda a my jsme se 
vraceli do Drammenu a před námi byl už 
jen poslední den – návštěva Osla a 

”společný” � večer. V sobotu ráno naši 
přátelé ze Slovinska odjeli a já se vracela 
do svého domečkova na kopečku s 
podivným pocitem a trochu smutná, neb se 
to ani z jedné desetiny nepodobalo 
Gaisthalu, našim akcím plných her, divadla 
a zábavy. Společné to mělo jen to, že to 
byla dvojjazyčná akce. Já vím, já vím – 
Gaisthal je taky jen jeden a jediný a každá 
naše sojčí akce je ojedinělá a 
neopakovatelná.... 
  
Týden to byl hodně krásný, slunce hřálo, 
horský vzduch, sníh, lyžování, plavání a 
koneckonců účel to asi taky spnilo. Během 
hodin stravených v chatkách s krabičkou 
cigaret, která tu mimochodem stojí šest 
eur, si alespoň povídali o tom, jak se žije v 
Lublani a jak v Norsku. Taky se probralo, 
co se na nás chystá až v červnu přiletíme 
do Slovinska. 
 
Po společném týdnu jsem byla unavená, 
krapet zklamaná z programu, ale na druhou 
stranu jsem byla šťastná, neboť jsem 
poznala několik nových mladých a 
zajímavých lidí. A o to tu tu přeci jde – o 
kontakt, o jazyk a o přátelství. 
Mějte se hezky, moc mi chybíte, ale : 
SRDCE NEZNÁ KILOMETRY.  
 
Papa vaše usměvavá Zůza 
A na závěr ještě malý dáreček od Zuzky… 
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Norsko 
 
Píšu vám ze země dosti vzdálené a  
na první pohled hodně studené. 
Ale věřte nebo ne,  
slunce tu svítí a taky zahřeje. 
Zima je pryč a s ní i dlouhá noc 
ptáčci zpívají a ze jich je tu dost. 
Vítr nad fjordem fouká, vlnky plavou ke 
břehu 
nesou malé i velké lodě k přístavu 
Tři věci pro tuto zemi jsou typické: 
krásne fjordy, sobi a pohádkoví trollové. 
Nesmím však zapomenout na polární záři, 
bílou letní noc 
a Lofoty – úplné umělecké dílo přírody.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jak jsem slibovala, tak plním. Tentokrát máme pro vás speciální rozhovor, eňo ňuňo! Stálo 
nás to celou redakci spoustu běhání, u některých osobností, které již bohužel nejsou mezi 
námi, jsme museli použít různé „nadpřirozené metody“, abychom vůbec něco zjistili, 
každopádně jsme to zvládli. Tak, a co myslíte, že jsme položili za otázku? Inu úplně 
obyčejnou a sice: 
 
„PROČ PŘEBĚHLO KUŘE PŘES CESTU?“ 
 
Učitelka z mateřské školky: Aby se dostalo na druhou stranu. 

 

Aristotelés: Je přirozeností kuřat běhat přes silnici. 

Mojžíš: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: „Musíš překročit cestu.“ A kuře cestu 
překročilo a všichni se zaradovali. 
Karel Marx:  Byla to historická nutnost. 
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Kapitan James T. Kirk:  Nebojácně se vypravilo tam, kde ještě žádné kuře nebylo. 
Martin Luther King Jr..:  Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes 
cestu, aniž by se jich kdokoliv ptal na důvod. 

 

Fox Mulder:  Viděli jste na vlastni oči, jak kuře přeběhlo cestu. Kolik kuřat 
ještě musí přeběhnout, abyste tomu uvěřili? 

Machiavelli:  Jde o to, že kuře přeběhlo přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek ospravedlní 
důvod, ať již byl jakýkoliv. 
Sigmund Freud: Skutečnost, že se zajímáte o důvod, proč kuře přeběhlo přes cestu, ukazuje 
vaši sexuální nejistotu. 

 

Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh novou verzi Chicken Office 2000, a 
ta bude nejen přebíhat přes cestu, ale i klást vejce, udržovat pořádek ve 

vašem zakládacím systému a vést záznamy o vašich výdajích. 

Oliver Stone: Otázka nezní „proč přeběhlo kuře přes cestu?“, ale „čí přeběhnutí přes cestu 
jsme propásli pozorujíce kuře?“ 
Darwin:  Kuřata byla v průběhu milionů let podrobena přirozenému výběru, takže kuřata jsou 
geneticky přizpůsobena k přebíhání přes cestu. 

 

Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu, nebo zda se cesta přesunula za kuře, 
záleží na tom, zda stojíte v čárkované, nebo nečárkované soustavě. 

 

Ralph Waldo Emerson: Kuře cestu nepřeběhlo, ono ji transcendovalo. 

 

Bill Clinton:  Já neměl, opakuji, já neměl žádný sexuální poměr s tímto 
kuřetem. 

Basta: Podklady o kuřeti jsou nastrčené. 
Tisková mluvčí společnosti RadioMobil: My máme signálem pokryté obě strany silnice a 
tím znovu dokazujeme, že jsme na technické špičce mobilních komunikací. 
Neil Armstrong:  Malý krok pro kuře, velký krok pro lidstvo 

 

Saddam Hussajn: Bylo to nevyprovokované povstání a my jsme byli v 
plném právu při odvetném úderu 50 tunami nervového plynu. 
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S těmi staršími jsme se mohli potkat již 
pátého února na plese v Čelákovicích, opět 
jsme to pojali jako velkou taškařici a 
navlékli se do roztodivných kostýmů, letos 
vám o tom trochu více poreferuje Pája. 
Krom toho tu pro vás máme slibovaný 
příspěvek od Móni, tak si ho vychutnejte!!! 
 
9. SojkaPles aneb Zimní radovánky 
v Čelákovicích 
 
Tak a je to tady! Přichází již tradiční 
součást každého jarního Zobáku – reportáž 
ze sojčího plesu. Proto radím vám, kdo jste 
tuto společenskou záležitost propásli, 
abyste pozorně četli další řádky… 
 
Ples se konal již tradičně v kulturním domě 
v Čel.A. (čti „ čel-ej“☺). Po úspěšném 
loňském ročníku bylo předem rozhodnuto, 
že se bude opět jednat o ples v maskách, 
tentokrát ale pod tématem vztahujícím se 
k zimním měsícům. Celá akce se rozjela 
kolem deváté hodiny a obsahovala jako 
obvykle vícero předtančení (z toho dvě 
divadelní, která sklidila veliký úspěch a za 
něž patří veliký dík divadelnímu souboru 
z Lázní Toušeň). Během celého večera se 
také prodávaly lístky do tomboly a na 
programu byla i taneční soutěž (ta 
s praskáním balónků, co ji znáte ze Sedlic:-
))) o poukázku na dva drinky na báru pro 
vítěznou dvojici. No a vrcholem večera 
byla, hned po velké tombole s hlavní cenou 
divočákem, soutěž o nejlepší masku. Tu 
letos na celé čáře vyhrál náš milý Alex 
alias Sněhulák/Schneemann, který na ples 
přijel až ze Salcburku, kde toho času 
studuje. Příklad hodný následování!!! 
Moderování jsem se tentokrát ujal já a po 
mém boku stanula v doslova 
grandiózních
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šatech Verča, která svou nelehkou a často 
stresující roli zvládla na jedničku – díky, 
Veru! To vám povím, ani byste nevěřili, co 
to „moderování“ všechno obnáší, ono to 
totiž není jen tak, jako když hlasatelé ve 
zprávách čtou z připravených papírů nebo 
dokonce ze čtecího zařízení. Kdyby si ještě 
museli zařizovat, aby jim zvukař pustil 
každou znělku, aby reportéři byli 
připraveni a kameramani celou tu televizní 

show natáčeli a vysílali, to by se teprve 
naši pánové a dámy 
moderátoři/moderátorky zapotili! Jak 
jsmeto zvládli my, musíte posoudit sami, 
musím ale přiznat, že po prvním výstupu 
naše nervozita postupně opadla a pak jsme 
si už připadali jako docela sehraná dvojka. 
 
Problémem letošního ročníku byla menší 
návštěvnost než loni, ačkoli reklamní  

kampaň byla zatím nejmohutnější v celé 
historii plesu. Proto musíme pečlivě zvážit, 
jakým způsobem proběhne příští (jubilejní 
desátý!!) ročník. Každopádně doufám, že ti 
z vás, co bydlí alespoň ve středních 
Čechách nebo v Praze, nás tentokrát 
nezklamou a Sojku na této akcičce 
podpoří. Nemyslete si, že by vás snad 
někdo nutil tancovat valčík a polku (nejste 
sami – taneční znamenaly i pro mě noční 

můru;-) , jde tu přece hlavně o to, užít si 
kopec srandy a v pro Sojku okurkové 
zimní sezóně se zase setkat se známými 
z Gaisthalu a Sedlic. A nemyslete si, že 
jsme si to neužili – byl to zase další z řady 
parádních večírků, snad jen trošku 
privátnější než loni ☺. 
 
Pája

 
 
Příliš dlouhý příběh na pokračování: 
Cestování je radost 
Milí a vážení. Opět vám mám co vyprávět. 
A bude to tentokrát zajímavější, protože 
zde budou vystupovat postavy vám známé 
a dokonce i postavy v budoucnu jistě 
slavné. 
Tedy jsem zase jednou usedla do vlaku. 
Tentokrát mě čekala trasa krátká, jen s 
jedním přestupem.  
Jeli jsme Pája, Madles, Klára ze Slunce a 
já. Jistě jste nás už potkali ve stavu únavy, 
tedy ve stavu neustálého přitroublého 
smíchu, fyzické vratkosti a zamlženého 
vidění. 
My jsme se všichni totiž vraceli do svých 
domovin po opravdu intenzivním semináři 
,,Za hranice všedních dnů“ z Děčína. 
Město Děčín je opravdu veselé město a má 
opravdu co nabídnout. Tak třeba mají 
velikej, moc hezkej zámek, kde je právě 

výstava obrazů ,,Sto z ledu“. To myslím 
zní zajímavě, že? Nebo zde proběhne 
vystoupení ocelářů z Třince. To nás také 
upoutalo. Zdejší zástupci KSČM mají jako 
logo sluníčko, které jakoby drží třešínky. 
Toho jsme si všimli a připadlo nám to také 
jako taková zajímavost. Tak to by bylo k 
městu Děčín.  
A abych se vrátila opět do vlaku k našemu 
cestování. Tak jsme se tedy se svými 
batožinami protloukli na nádraží a zvesela 
jsme usedli v kupíčku (neboli kupátku). V 
rámci uvolnění a odreagování se po 
neustálém třídenním mozkovém nasazení 
jsme si přichystali techniku - notebook - a 
pustili jsme si Simpsony. Ten díl, ve 
kterém se Homer strašně přejídá, aby vážil 
150 kilo a mohl tak pracovat doma. Druhý 
díl byl o Marge a její fobii z lítání v 
letadle. To bylo fajn. Madles s Kláris u 
toho usnuly. My jsme s Pájou sledovali 



 Z.16.D. 

 

 
 
krajinu a dva malé roztomilé chlapce, kteří 
hlučně skotačili v chodbičce. V Praze jsme 
si ještě dali společně kávu. Tedy, Madles si 
nedala žádnou, ač si jí objednala, Pája si 
dal mátový čaj, ten pokaždé udělá dobře, 
Kláris měla horkou čokoládu a já jsem 
měla dvě kávy (protože Madlik musela 
narychlo odejít, tak jsem už jen tak ze 
zvyku její kávu dopila).  
Pak už jsme se museli všichni rozloučit. 
Každý měl ještě něco na práci. Pája musel 
pro knihu, Kláris domů do Jihlavy a 
Madles na večeři.  
A teď zas budu vyprávět jen o svojí cestě, 
nebojte, cesta do Plzně trvá jen hodinku a 
půl, tak to povídání sfouknem raz dva... 
Ale protože jsem milosrdná, tak vám nyní 
poskytnu občerstvovací prostor, dejte si 
něco dobrého na hlad, dojděte si na toaletu 
(pokud tam náhodou už nejste), prostě jako 
když koukáte na Novu a je právě 
reklama.... pokračování za chvíli… 

 
...Tak jak se vám líbily příspěvky, které 
zatím máte přečtené? Že jste rovnou 
přelistovali na pokračování příběhu o 

cestování? Ale to je nerozum, protože 
ostatní příspěvky jsou také vynikající, i 
bych řekla lepčí, poněvadž já jsem 
zbytečně ukecaná. No ale tady je to, na co 
čekáte (tajně doufám☺). 
...Poté, co jsem úspěšně za Pájovy 
navigace našla hlavní nádraží, jsem si 
koupila jako obvykle točenou čokoládovo-
vanilkovou zmrzlinu a uvelebila jsem se v 
Expresu do Plzně (vysvětlivka: rozdíl vlak 
rychlík a expres = 15 minut jízdy). Spolu 
se mnou v kupíčku (neboli kupátku) seděly 
mladá paní, slečna a přistoupila starší paní 
a ještě slovenská paní. Příchod tří z nás byl 
možná pro paní, která už v kupíčku (neboli 
kupátku) seděla, vcelku komický, protože 
se jí pokaždé všechny nově příchozí 
zeptaly, zda ,,tenhle vlak opravdu jede do 
Plzně“. A všichni jsme se daly do bujarého 
hovoru, poněvadž nás oslovila ona starší 
paní a vznikla z toho taková pěkná rodinná 
atmosféra. No príma. A ,,ženský“ začaly 
hned vyprávět, jaký měly den. 
Takový vlak je vděčné prostředí, člověk 
vždycky najde téma k hovoru, totiž 
cestování. Tak se zjistilo, že starší paní 
,,jede až ze Žiaru nad Hronom, jéje!“, 
slovenská paní jela ,,už od uosmej od rana, 
hej!“. Pak jsme tam měly slečnu, onu v 
budoucnu jistě slavnou persónu, která byla 
nejupovídanější. Ona totiž právě přišla z 
konkurzu na Suprstár a tak vám tu 
podrobně povím drby, které na sebe tzv. 
,,proflákla“. Tak tedy naprosto čerstvé 
bezprostřední dojmy z konkurzu, cituji: 
,,Řikali furt, že jsem jim sympatická a že 
by se mnou pobyli ještě dýl, ale že neni čas 
a taky řikali, že jsem jim sympatická. A 
řikali, že mam tu blbou výslovnost, ale to 
bylo, že jsem byla děsně nervózní, dyť  
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mně se děsně klepaly nohy. No a že prej 
jesi tancuju, no a já tancuju a řikali furt, že 
jsem jim fakt sympatická no.“ Můžu 
potvrdit, ta holčina byla vážně 
sympatická… ,,No a jedu do Plzně, pak do 
Klatov a pak do Nýrska.“ Zazpívala prý 
Killing me Softly od Fugees a jak jsme tak 
napjatě poslouchaly, tak se rozpovídala a 

prozradila i to, jak se připravovala, a že 
,,ženský v práci řikaly, že má dát nejdřív tu 
českou“.  
Poté přišla paní průvodčí a začaly jsme 
společně hledat na mapě Třemošnou u 
Plzně, kam měla slovenská paní namířeno. 
Tento problém jsem bleskově vyřešila, 

protože jsem zcestovalá Plzeňačka, a 
rovněž jsem podala doplňující informace, 
jak se tam nejlépe dostane a jakým je to 
směrem.  
Po chvíli klidu a ticha se starší paní zvedla, 
oblékla si svršky a vysvětlila nám, že se 
musí připravit, aby si stihla koupit ještě 
lístek do Klatov, že ho nemá ,,páč paní ze 
Žiaru Klatovy nenašla na tem počitači“. 
Upozornily jsme jí, že pojedeme ještě 
hodinu, nicméně paní si stoupla na chodbu 
a čekala tam až do Plzně.  
Pak jsem usnula, protože jsem si začla číst 
– a to se ví, že u čtení ve vlaku já dycinky 

usnu. A tak už není co vyprávět, protože 
jsem už byla v Plzni a tam to buď znáte, 
nebo se přijeďte podívat. A nezapomeňte si 
do vlaku vzít papír a tužku! 
 
Mějte se stále krásněji, užívejte si 
přicházející sluníčko, než nastanou 
opravdová vedra.  
 
Zase příště při dalším cestování se na vás 
těší  
Móňa 

 
A máme tady akci stěžejní  aneb to, co nás 
vždycky zjara nejvíc zajímá, a to jsou 
VELIKONOCE! Tak si přečtěte něco k těm 
letošním. Verča s Móňou pro vás 
připravily krátké článečky, krom toho vám 
atmosféru navodí pár básniček a 
samozřejmě tágesberichty!! Pro ty z vás, 
kdo nemají zkušenost, připomínám, že 
všechno jsem přepisovala i s těmi vašimi 
půvabnými chybičkami :-))) Tak abyste si 
nemysleli, že jsem to já, kdo neumí psát!  
 
Velikonoční tábor Sedlice 2005 
 
Ahoj všichni, kdo jste byli i nebyli v 
Sedlicích u Blatné. Tentokrát to zase bylo 
takový žúžo labúžo, že si o tom všichni 
budeme ještě dlouho povídat. Byla jsem 
přitom a chtěla bych tedy hlavně těm, kdo 
jste Sedlice promeškali, něco málo o tomto 
týdnu napsat a podělit se o své dojmy. 

 
Nejdřív ovšem menší „jobovku“ na 
začátek: Sedlice, respektive dny po jejich 
skončení, jsem odstonala, horečky jsem 
měla, špatně mi bylo, blouznila jsem tak, 
až jsem na mojí vlastní maminku mluvila 
německy. Ale to bylo jen takové odskočení 
k jediné negativní věci.  
 
Tento rok bylo premiérově více 
německých účastníků něž českých. A to 
jsem teda valila bulvy, když jsem je na 
plzeňském hlavním nádraží viděla. A 
nebyla jsem sama. Špatní z toho byli i lidé 
v okolí nádraží, a když ještě přijeli čeští 
účastníci vlakem z Prahy, tak to už neměli 
slov. Také se premiérově změnil termín 
tábora, přesněji řečeno se posunul o jeden 
den zpátky. Už to nebylo: „Já ti v pondělí  
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ten zadek zmydlím!!!“. Odjíždělo se totiž 
v neděli, což se hodilo jak německé, tak 
české straně (a mně nejvíc, protože jsem 
vždycky na táboře dostala napráskáno tak, 
že jsem si dlouho nesedla…a ještě jsem za 
to musela rozdávat vajíčka a být ráda, že 
budu zdravá celý další rok ☺). A nakonec 
to nejdůležitější: Premiéru měla také naše 
Móňa Ženíšků, Móník, Moňka, Moňátko 
(vyberte si), a to v roli české hlavní 
vedoucí. Svou obtížnou a náročnou pozici 
zvládla úžasně, dokonale…no prostě 
nemám slov, bylo to na jedničku a k tomu 
ještě s hvězdičkou. 
 
Bylo tak nádherně, že by nikdo neřekl, že 
byl konec března, tedy o necelý měsíc dřív, 
než minulý rok. Převážnou část programu 
jsme se snažili dělat venku, aby se to 
usmívající sluníčko využilo co nejvíc. 
Téma našeho tábora „Čtyři roční období na 

Velikonočním ostrově“ ovšem obnášelo, že 
jsme se si krom sluníčka užili také jak 
aprílových deštíků, tak i třeskuté zimy, 
před níž jsme se ovšem aspoň na jeden 
večer ochránili v našem rodinném sojčím 
kroužku okolo vánočního stromečku 
(nechyběl ani bramborový salátek 
apod.☺). 
 
A když už jsme u toho jídla – chutnalo 
nám až nebezpečně moc!!! Kuchyně vařila 
tak dobře, že jsem se na konci tábora 
nevešla do kalhot a nebyla jsem jediná, 
kdo si na tento problém stěžoval. No ale už 
dost. Předávám slovo našim účastníkům-
zpravodajcům. Ale mohu říci za všechny: 
„Bylo to fajn“☺!!! 
 
Zdraví Vás 
Váš Verčík

Čtyři roční období na Velikonočním 
ostrově aneb „Jak z časové smyčky ven“ 
V Sedlicích na velikonočním táboře v roce 
2005 se nás sešlo zase hafo! Byla to 
paráda! Dorazila většina starých dobrých 
pardálů a spoustu nových pardálů. I mezi 
vedoucími se objevila nová zářící hvězda – 
naše Mišutka. Je to škoda, kdyby Zůze 
zrovna letělo nějaké letadlo z Finska, 
mohly jsme mít na táboře dvě zářící 
hvězdy, vlastně spíš takový kříženečky se 
sluníčkem.  
Letos jsme se rozhodli vám účastníkům 
trochu zamotat hlavy, přesněji jsme je vám 
zamotali do časové spleti. Ale vy jste naše 
nástrahy hravě přelstili a z časové smyčky 
jste se vymotali. To proto, že jste šikulové. 
Čas nám běžel rychleji než jsme čekali, 
takže než stačil uběhnout týden, stihli jsme 
oslavit narozeniny všech, Vánoce, 
samozřejmě Velikonoce, počasí nám 
rovněž nachystalo pěknou neplechu, tu  
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pršelo, tu byla vánice, onde zase pražilo 
sluníčko a spálili jsme si ramínka. Naštěstí 
všichni byli připraveni a než se nám začali 
objevovat první šediny, vystřídali jsme 
kompletně šatník, od plavek po lyžařskou 
výzbroj. Také nás navštívily různé slavné 
osobnosti. Můžeme děkovat jenom tomu, 
že jste ztroskotali na Velikonočním 
ostrově, kde čas tolik letí, a všechny ty 
osobnosti nás tak mohli navštívit, když 
přišel právě jejich čas. Určitě si 
vzpomenete minimálně na Mikuláše, čerta, 

anděla a knechta Ruprechta nebo Cyrila a 
Metoděje, co přinesli křesťanství. Nakonec 
jste se dostali přes všechny nástrahy 
rozezleného velkého Moai a ten si vás 
dokonce oblíbil a určitě se mu dodnes 
stýská.  
Uvidíme, co se bude za divy a zběsilosti dít 
v Sedlicích příští rok, tak určitě opět 
doražte, ať o něco nepřijdete a buďte  
 připraveni a neustále mějte oči otevřené! 
Móňa

 
Básni čky 
 
Sedlice 2005 
To to ale uběhlo, Sedlice jsou tady,  
setkáváme se tu, s mnoha kamarády! 
Ať je léto nebo zima, sejdeme se vždycky,  
bude nám tu spolu príma, a to je fakt jistý. 
Na začátku jsme vždy ztuhlí, nic nás nebaví, 
 na konci zas všichni smutní, srdce zabolí. známe 
se tu jenom chvíli, ale je to lepčí, 

 než sedět doma u bedny a požírat chipsy.  
Jaktože jsme všichni tady? Co je naše spojka? 
Neříkejte, že nevíte, je to přece SOJKA! 
 
Jarní 
Máme tady sluníčko,  
mráčky, ale maličko,  
venku ještě sníh,  
sněženko - vykveť dřív! 
Tráva už se zelená,  
třesou se nám kolena,  
pojďte děti, pojďte sem, 
ať si na strom vylezem! 
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Sedlická 
Nejlepší jsou Sedlice,  
všem se tu líbí velice.  
Každý den rozcvička příde,  
a pak Sebi ze dveří vyjde. 
 
Betrojeři jsou fakt milý,  
hlavně kluci roztomilí.  
Vůbec se nám odsud nechce,  
bez Sojky život nejde lehce! 

 
A jedna německá... 
Hier bei uns im Oterhaus,  
gibt es viel Freunde und viel Spaß. 
Wir gehen zum Fußball spielen raus,  
und rennen deswegen durch das Gras. 
Auf dem Weg zum Fußballplatz,  
sehen wir einen Spatz. 
Er hat einen großen Kopf, 
und isst einen Krümel Osterzopf! 

 
Tágesberichty  
Neděle 20.3. 
Ráno nastala nečekaná rozcvička, ale 
všechno dopadlo dobře a ani jsme se 
nezpotili. Poté nás čekala lahodná snídaně - 
byla to ňamka. A už je tady dopoledne plné 
zpěvu, tance a česko-německých lekcí. Zpěv 
zabodoval na plné čáře a ještě jsme se staly 
autory krásných textů. Na obídku sice trochu 
pršelo, ale jenom na vedoucí. No hold 
účastníci se měli líp a  
mohli se spokojeně a v suchu najíst. Polední 
klid jedna z nejlepších věcí dne. Užili jsme 
si ho jak venku tak vevnitř. Odpolední hry 
byly super obzvlášť nošení mince v zadní 
části těla do kalíšků. Večeře jako vždy dobrá 
a ještě zábavné scénky k  
tomu "bomba"! Ještě po odpoledních 
přípravách proběhla miss v poho a bez stresu 
a moc nás to bavilo. Večerka přišla všichni 
usli a těšili se na další den! 
Nikola Trnková 
 
Neděle 20.3. 
Das SPOG war lustig. Das Essen war nicht 
ganz so gut aber auch OK. Bei dem Mr. und 
Ms. Sedlice - Abend war auch lustig, aber 
die Jury war in einigen Fällen (bis auf Manu) 
echt unfair. Das betrifft nicht nur unsere 
Gruppe. Die Zimmerverteilung ist nicht sooo 
gut, aber man gewöhnt sich daran. 
Gregor Placht 
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Neděle 20.3. 
Tento den se hodně líbil. Bylo to výborně 
udělaný, ta návaznost na všechno. Mě 
osobně se nejvíc líbila volba Mr. a Mrs. 
Sedlice, protože to bylo fakt skvěle 
naplánovaný a myslím, že se každej baví. I 
když si někdo myslí, že se ztrapnil, pro ty 
ostatní (diváky, porotce) je to sranda, pak 
už tréma opadne. Tenhle den byl fakt 
hustej.  
Robert Stolhofer 
 
Pondělí 21.3. 
Hned po ránu v pondělí, bylo to co jiné 
dny, Terezka se probudila, celí pokoj 
vzbudila. Po snídani disciplíny Míša dělá 
voloviny Sebi to je atlet na holky je 
magnet. Odpolední příprava, hezky zleva 
do prava, oběhli jsme hřiště, tak snad 
někdy příště.  
Edita 
 
Pondělí 21.3. 
Wie immer gab es Buffet zum Frühstück, 
das gut schmeckte. Nach der Freizeit, 
machten wir die Lagerolympiade. Für die 
Olympiade wurden wir in acht Gruppen  
eingeteilt. Am Besten gefiel mir der 
Staffellauf. Das Mittagessen schmeckte 
mir gut, bloß der Spinat war merkwürdig. 
Zur Vorbereitung des 
Eurovisionsongkontest wurde sieben 
Gruppen ausgelost. Anschließend wurden 
Lieder ausgesucht. Zum Abenessen gab es 
Reis. Nachdem Abendessen wurde 

nochmal geübt. Dann ging der Wettbewerb 
los. Es waren die Länder England, 
Finnland, Island, Spanien, Portugal, Italien, 
Frankreich vertretten. Das Land Finnland 
hat gewonnen.  
Tobias 
 
Úterý 22.3. 
Der Tag war heute ganz O.K. Aber die 
Türen sollten mal wieder erneuert werden, 
denn heute habe ich mich Klo eingesperrt. 
Doch als ich aufsperren wollte ging es 
komischerweisse nicht. Nach gut 20 min. 
wurde ich dann vom Günther gerettet. 
Liebe Grüße an die Firma die diese Türen 
herstellt. Aber trotzdem sollten sie wissen, 
dass diese Türen besch... sind. Die 
Gubersause war zu lang. 
Michael Marczynski 
 
Úterý 22.3. 
Velice se mi líbilo, když jsme psali, co 
všechno víme o Německu. Test byl taky 
celkem fajn, ale nemusel by být tak těžký. 
Dráha by mohla být o kousek kratší a 
nemusel by tam být ten led :-( Jinak byla 
dobrá, super soutěže. Řekla bych, že pauza 
je moc dlouhá, hodina a půl!!! Teď nás 
čeká Guber, tak uvidíme, co to bude za 
super hru. Běhat po domě a hledat při tom 
otázky je skvělý, ale....bolí po tom pořádně 
nohy :-( Olympiáda večer byla nejlepší z 
celého dne. Jen tak DÁL!!! 
???
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Úterý 22.3. 
Ráno byla jarní slavnost a vytahovali se 
vlajky. V půlce srpna si rozšiřujeme 
znalosti o našem sousedovi, Německu. Náš 
Pája historik ze sebe chrlí dějiny Německa. 
Poté jsme byli opět spojeni s německou 
stranou. Zařazujeme chronologicky naše 
dějiny a sousedovic dějiny. Dopoledne 
jsme zaběhli Paarlauf a znaveni prcháme 
do sprch. Kolem obídku nám šaman a jeho 
společnice přišli vzdělit poselství velkého 
Moaji. Potom jsme si dali dvacet a vyrazili 
jsme se vzdělávat v Guber. Pak zase pěkně 
do spršky a na véču. Teď mám do osmi 
Freizeit. V osm nám začíná olympiáda. P.s. 
- fakt zajímavá olympiáda. A v deset pěkně 
do hajan.  
??? 
 
Středa 23.3. 
Nachdem das Frühstück beendet war, das 
ereignislos verlief, hatten wir bis 9:15 Uhr 
Freizeit. Heute unternehmen einen Ausflug 
zum Blatná Schloss, zum Schlosspark, in 
die Stadt Blatná, zur Wein Brennerei und 
ins Schwimmbad. Ich persönlich fand der 
Ausflug sehr interessant, außer das wir 
ziemlich lang zu Fuß gehen mussten. Zum 
Abendessen gab es weißen Reis mit 
Putenfleisch, Aprikosen, Käse und 
Schinken. Es war sehr lecker. Eine Disco 
wurde am Abend veranstaltet, danach 
durften wir alleine, mit einer Kerze eine 
Nachtwanderung machen. Ich lag um 
11:15 im Bett. 
??? 
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Čtvrtek 24.3. 
Ráno jsme se fakt špičkově vyspala, 
protože jsme měli kvůli noční hře budíček 
pozdějc. Dopoledne jsme měli hru, ve 
které jsme přecházeli mezi zimou a létem. 
Moje skupina sice zase nevyhrála, ale zato 
nás to bavilo :-) Vaří tu akt skvěle, takže 
asi tady nezhubnu, jak jsem původně 
chtěla. Odpoledne jsme si v zájmových 
skupinkách připravovali věci na 
významnou noc - Vánoce a Silvestra. 
Vánoční večer a silvestrovská noc byly 
fakt fanfárový. Dokonce jsme mohli krást 
dárky! :-) 
Tenhle den jsem si fakt užila. :-) 
Lenka Rambousková 
 
Čtvrtek 24.3. 
Velký Moai nám chtěl ulehčit práci s 
opuštěním ostrova a tak dnes uběhl jenom 
jeden měsíc. A to měsíc, na který jsme se 
všichni velice těšili, prosinec. To znamená, 
že jsme oslavili Mikuláše a všechny hodné 
děti dostaly sladkosti. Odpoledne jsme se 
připravovali na Vánoce. Ve skupinkách 
jsme zdobili stromeček, vyráběli vánoční 
ozdoby a adventní věnce. Prostě jsme měli 
vánoce se vším všudy. Večer nás dokonce 
čekala slavnostní večeře. Na té bylo 
nejlepší, že nás neustále obsluhoval tým 
číšníků. Po večeři se rozdávaly dárky, bylo 
to napínavé, protože to probíhalo formou 
hry a mohlo se stát, že na někoho nezbylo 
nic. Když jsme si prohlédli dárky (já jsem 
dostal ponožky), čekala nás silvestrovská 
party se spoustou her a zábavy. Prostě naše 
první vánoce se Sojkou se moc a moc 
povedly! 
Petr Vondruška 
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Čtvrtek 24.3. 
Das spätere Wecken war sinnvoll! Weil 
wir so spät im Bett waren. Das Frühstück 
war gut, wie immer. Das Beamen war 
einseitig. Die darauffolgenden Spiele 
waren voll lustig. Die Neigungsgruppen 
waren zu wenig auswahl, aber doch lustig. 
Das Abendmahl war lecker und das klauen, 
bzw. auspacken war entteuschend, da ich 
nichts bekam. 
??? 
 
Pátek 25.3. 
Das Frühstück war wie immer ganz O.K., 
jedoch  wieder das Selbe wie an den 
anderen Tagen. Das Vorbereitung war 
nicht so toll, weil die Gruppe nicht 
zesammenkam und jeder seinen eigenen 
Weg ging. Das Basteln der Schneekete und 
der Angel war ziemlich überflüssig, weil 
wir sie nicht brauchten. Das Wandern war 
ziemlich anstrengend. Das Abendessen hat 
mir nicht geschmeckt. 
Matthias Marczynski 
 
Pátek 25.3. 
Das Frühstück war (wie immer) gut. Die 
Vorbereitung fand ich o.k., da es ganz 
lustige Sachen zum basteln gab. Jedoch 
war leider alles um sonst!! 
An diesem Tag waren die Freizeiten zu 
kurz. Das Mittagessen war naja! Die 

Wanderung fand ich zu lang, und die 
Posten waren zu weit entfernt, deshalb 
taten meine Beine weh. Das Abendessen 
war lecker. Der Fernsehabend war toll, da 
die Spiele sehr lustig waren.  
Vanessa Zaja 
 
Sobota 26.3. 
Dnes v sobotu máme březen a duben. 
Protože dopoledne bylo ošklivé počasí, tak 
jsme hráli nějaké hry uvnitř budovy. Hráli 
jsme fotball. Jeden měl zavázané oči a měl 
svého navigátora. Tato hra byla opravdu 
super zábavná. Účastníci soutěže se 
postarali i o velké napětí. Když se počasí 
umoudřilo vedoucí rozhodly, že půjdeme 
ven. Tam jsme hráli hru, kde se obíhalo 
dokola. Tráva byla mokrá a tak skoro 
každý upadl, ale nikoho to nemrzelo. Byla 
to pěkná sranda. Potom jsme se nadlábli, 
aby nám dobrý oběd slehl dali jsme si 
freizeit nebo-li volný čas. Teď nás nejspíš 
čeká velikonoční tématika. Malovali jsme 
vajíčka, dělali květiny a zdobili stoly. To 
bylo také pěkné, aspoň jsme se něco 
přiučili. Teď večer máme hrát divadlo. 
Jsme rozděleni do skupin. Tato skupinová 
práce je skvělá, ale před každým 
vystoupením mám trému, že to zkazím. 
Martina Buchalová
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Drazí, 
 
dnes mě tu máte s postřehy pro mne zřejmě 
neobvyklými a možná, že jen málokdo si 
v mém případě umí něco podobného 
představit, ale tak nějak vařím z vody, žádné 
cestovatelské zážitky z poslední doby na 
skladě nemám, a tak tentokráte zabrousíme na 
pole Sojkou doposud neorané – do posilky, 
fitneska, zkrátka do posilovny.  
 
Věřte, nevěřte, už přes tři roky (teďkonc jsme 
slavili jubileum) chodím rádoby pravidelně, 
ale víceméně nepravidelně se svým 
brněnským švagrem Uďou do posilky. 
Snažíme se tam vyrážet dvakrát týdně, v úterý 
a ve čtvrtek, a to z důvodu, že jsme společně 
právě zhruba před těmi třemi lety 
POSTŘEHli, že to s našimi dříve veskrze 
atletickými postavami nevypadá právě 
nejrůžověji a s jejich vyhlídkami do budoucna 
jakbysmet... Základem změny bylo 
rozhodnutí, které jsme přijali poměrně rychle a 
bezproblémově. Druhým krokem pak byla 
samotná realizace, se kterou to už bylo o 
poznání horší. Což o to, zpočátku jsme i 
chodili pravidelně, v tom problém nebyl. 
Naším počátečním problémem byla spíše 
„měkkost“, tj. že jsme byli slabí jak čajíčci, 
což jsme bez výjimky oba záhy pocítili na 
svých údech, které nás několik následných dnů 
po úvodních návštěvách ne zcela poslouchaly. 
Tato ochabnutí se například projevovala při 
ranních vstáváních, která spíše připomínala 
pády z postele, a při požívání nápojů všeho 
druhu, při kterých jsme si museli pomalu lehat 
až na zem. Tyto počáteční problémy záhy 
vystřídaly jiné, řekl bych závažnější, a sice 
zejména všudypřítomná „lenost“, dále účelová 
„přezaměstnanost“ a „zaneprázdněnost“ 
včetně „akutního nedostatku času“, to vše 
samozřejmě zejména o úterních a čtvrtečních 
večerech. 

Nicméně i přes tyto negativní vlivy jsme 
nadále pokračovali v docházení na naše 
oblíbené sportoviště, a to až dodnes (tedy do 
včerejška, dneska je středa...). Pravdou je, že 
pauzy mezi cvičeními jsou občas delší než je 
zdrávo, ale tu pověstnou káru přesto táhnem 
dál. Svalečky už se nám nějak ustálily, ty 
prvotní šoky, bolesti a ochabnutí jsou 
kupodivu tytam. Dokonce i dávky se po 
počátečních muších vahách stabilizovaly na 
těch řekněme čmeláčích, sice se ani 
nezvedají, ale co je pro nás myslím 
podstatnější, ani neklesají. Jeden obrovský 
POSTŘEH a závěr jsem ale za ty tři roky já 
sám pro sebe učinil: A ť cvičím sebevíc, 
sebepoctivěji a sebepravidelněji (i takováto 
období byla), pořád nic. Tím myslím, že se 
ze mě nestal ten atlet, ba jsem se mu ani 
nepřiblížil. Dokonce mi paradoxně připadá, 
že když zrovna necvičím, tak je to tak nějak 
stejný, nechci říct taky dobrý, ale spíš taky 
špatný, hlavně, že se to nezhoršuje. Ono se to 
ale postupně, pomalu, ale jistě, tak jako 
skrytě a plazivě zhoršuje a zhoršovat asi i 
nevyhnutelně bude. Pan trenér totiž říkal, že 
jestli jako nebudeme pravidelně (myslím tím 
fúrt) chodit aspoň třikrát týdně, nepřidáme 
k tomu zdravou životosprávu a neodbouráme 
tekutý chléb, tak žádní atleti nebudou. A na 
to my asi prdíme. Sice tam budeme chodit 
dál, budeme se o udržení či nezhoršení 
figury snažit a vzájemně se u toho 
podporovat, přičemž třeba i přijdou období 
na cvičení ty bohatší (spíš však ty chudší), 
ale abysme se takhle trýznili a odpírali si 
oblíbené radosti ze života, to asi nemáme za 
potřebí a touhle cestou se my rozhodně 
nevydáme. Takže drazí: Cvičme, dbejme 
aspoň minimálně o sebe, ale nepřehánějme 
to.                           
 Tak zatím a mějte se, jak nejlíp chcete.  
 

váš Leo Poldík Černý           
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Ahoj Sojky a Sojčata! Hlásím se Vám s novou rubrikou „Sprechen Sie Deutsch mit Léňa“. 
Protože se v poslední době zabývám učitelováním, a pořád toho nemám dost, tak jsem se 
rozhodla něco ze svých dalekosáhlých vědomostí darovat i Vám.  Tentokrát se naučíme 
některé důležité věty, které nám pomohou i v nejtěžších situacích. Tak zapněte mozkové 
závity a ukažte, jaký jste pilnící pilný: 
 
Servus!   (Velmi účinné) 
Ich bin...   (Další krok k seznámení je za námi) 
Ich bin aus Tschechien.  (Už ví, že jsme sousedi) 
Ich spreche (nicht) Deutsch.  (Teď záleží na Vás, jak zhodnotíte či znehodnotíte své  

znalosti) 
Ich habe Hunger.   (Používejte v kritických situacích) 
Es ist schön.    (Používejte často) 
Danke.    (Slušnost nade vše) 
 
 
A jako přídavek je tu ještě malý sojčí kvíz, abyste věděli, jak se vlastně Sojka jmenuje 
německy. Vaším úkolem je přeložit vybraná slova do němčiny: 
 
 
Konečně je tu JARO (1), brzy se dočkáme i PRÁZDNIN (3) a konečně budeme moct 
zapomenout na ŠKOLU (5), odhodit KNÍŽKY (4) a TĚŠIT (6) se. Na co? No přece 
na________(2)!!!  
 
 
 

                   

                    

                  

                   

                  

                  
                                                                                                 Ü=UE, CH=C+H, Ä=AE 
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POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR 

 

Zahajujeme první ročník soutěže “Sojka 
hledá mladé fotografy”. Na emailovou 
adresu petr.spican@seznam.cz posílejte 
fotografie, o kterých si myslíte, že jsou fakt 
supeeeeeeeeeer!!! Pokud se jich sejde 
najednou několik, otiskneme všechny a 
vyhlásíme vítěze čísla. A za nějaký čas 
vybereme tu fakt úplně málo moc hustou, 
kterou poté odměníme nějakým tím 
dárečkem (teda, dárkem, spíš darem, bych 
řek’.) 
 
Tak posílejte, mailujte, foťte!! Na závěr 
upozorňuji, že fotky budou otištěny 
černobíle, tak si na to dejte pozor, ať  

nepošlete nějaké dílo, které si zakládá na 
barvě, protože po otisknutí by si už asi 
nezakládalo ☺. Jinak, napište také, jakým 
přístrojem jste to fotili, aby každý viděl, 
jaké technické podmínky jste měli při 
focení. 
 
Tááák…a nebych bych to já, kdybych si 
taky něco nepřidal. Proto teď zahajuji naši 
novou soutěž svojí fotkou, která se jmenuje 
Výhled z kolejí a byla nafocena foťákem 
Konica Minolta Dimage G400. 
 
Tak jo, už se těšíme na vaše výtvory!!! 
Špejča 
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Ahóój, vítejte u mojí báječné rubriky !!  
To se vám ale stýskalo, že ? Muheheheeee 
!!! Ale nebojte, už je to tu ! Znovu si do 
ruky můžete vzít váš oblíbený nástroj - 
nůžky !!! Dnes mám pro vás opravdu něco 
speciálního. Pteranodona !! Pamatuji si 
ještě něco ze školy, tak se vám tu pokusím 
vysvětlit, co to vlastně takový Pteranondon 
je... ehm, táákžě patří mezi vrcholné formy 
vývoje ptakoještěrů. Jeho lebka vybíhala 
vpředu v mohutný špičatý a bezzubý 
"zobák", nazad byla protažená a tvořila 
nápadný dlouhý hřeben. Funkce tohoto 
hřebenu není jasná. Podle některých 
paleontologů měl funkci jakéhosi 
kormidla, podle jiných byl protiváhou  
dlouhé, zobákovité tlamy. Obličejová část 
lebky i mozkovna byly velmi malé. Krk 

byl krátký, silný, značně pohyblivý. Trup 
byl masívní, zkrácený a pokrytý srstí. 
Zadní končetiny byly velmi slabé a v 
žádném případě nemohly sloužit k pohybu 
po zemi. Pteranodon žil patrně převážně 
ve vzduchu. Protože hrudník (a tím i létací 
svaly) byl velmi malý, dokázal Pteranodon 
znamenitě využívat vzdušné proudy jako 
recentní albatros. To mu dovolovalo zalétat 
až 100 km daleko od pobřeží nad volné 
moře (podle nálezů z Kansasu). Hlavní 
jeho potravou byly ryby a snad i mořští 
korýši. Ke kladení vajec vyhledávali 
pteranodoni skaliska při mořském pobřeží 
a vytvářeli tak "pteranodonní ostrovy". 
Mláďata byla velmi malá a předpokládá se, 
že je rodiče krmili potravou z vaku.  

 
celková délka: asi 2 m  
rozpětí křídel: 8 m 
Geologické stáří: mladší křída 80 miliónů let 
Geografické rozšíření: Severní Amerika (Kansas, Oregon) 
 
No, a víc si bohužel nepamatuji… Tak nic, teď přejděmež k sestavení našeho modelu.  

•  
• vystřihněte si pterosaura (technicky vzato to není dinosaurus, rozuměj) 
• představte si, jak by asi probíhala linie A – a TAM ho ohněte 
• to same si představte u linií B a ohněte je na druhou stranu, než A. 
• to same si představte u C a ohněte tak, aby vznikly drápky… 
• ohněte hlavu, aby koukala rovně 
• na druhou stranu hlavy nakreslete očíčko 
• zahákněte si svého pterosaura za drápky na nějaký váš hrnéček nebo skleničku 
• a máte hned u snídaně společníka…. 

 
Paráááááááááda, ne ?? 
Mějte se nej, 
Váš Peťa Špigy. 
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Místo konání: Albrechtice v Jizerských horách 
Datum: 30. 12. 2004 
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tomáš 
Pavlíček, Tereza Pražská, Petr Špičan, Monika Ženíšková 
Nepřítomní: Veronika Linková 
Přítomní přísedící: David Andrle, Kristina Klapalová, Jan Pavlíček 
Čestná účast: Leopold Černý 
Témata: zhodnocení členského shromáždění, příprava plesu, personální obsazení Sedlic, 
nové internetové stránky, Zobák dokořán, finance (převzetí účtu novým pokladníkem) 
 
Místo konání: Regensburg 
Datum: 18. 2. 2005 
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza 
Pražská, Petr Špičan, Monika Ženíšková 
Nepřítomní: Veronika Linková, Tomáš Pavlíček 
Přítomní přísedící: Kristina Klapalová 
Témata: příprava na následnou odpolední diskusi s SdJ, zhodnocení plesu, příprava Sedlic, 
projekt na MZV, personální obsazení léta 
 
Místo konání: Sedlice u Blatné 
Datum: 27. 3. 2005 
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza 
Pražská, Petr Špičan, Monika Ženíšková, Veronika Linková, Tomáš Pavlíček 
Nepřítomní: 0 
Přítomní přísedící: 0 
Čestná účast: Leopold Černý 
Témata: diskuse o proběhnuvší superradě v Regensburgu, Zobák dokořán v nové tváři, 
zhodnocení Sedlic 2005, finance 
 
 
 
 
Jarní číslo je u konce, vyhlašuji soutěž, kdo z vás v létě potká alespoň jednoho Japonce! Mějte 
se přenádherně, nasbírejte spoustu zážitků, ať už s námi a nebo bez nás a nashledanou na 
podzim, opět na stránkách tohoto vypečeného plátku!!! 
Loučím se za celou redakční radu  a zdravím 
vaše Madleska bez leska 
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