
Co je to Sojka?

» Jsme občanské sdružení zabývající 
se organizováním volnočasových aktivit 
pro děti a mládež

» Pořádáme česko-německé akce jako 
například letní tábory v Německu, 
velikonoční v Čechách, spoustu 
víkendových akcí, workshopů 
a také tradiční SOJKA-ples

» Naší činnost v roce 2008 fi nančně 
podpořily tyto instituce: MŠMT ČR, MZV ČR, 
Česko-německý fond budoucnosti, 
Město Brno, Město Čelákovice, 
Středočeský kraj

Jak se stát členem Sojky?

» Stačí se přihlásit přes formulář 
na www.sojka.cz

» Zaslat 100 Kč jako roční členský příspěvek 
na náš bankovní účet – 287658001/5500 
vedený u Raiff eisenbank

Proč se stát členem Sojky?

» slevy na naše tábory, busy apod.
» pozvánky na všechny sojčí akce
» zdarma Ti budeme zasílat 

členský časopis Zobák dokořán
» možnost aktivně i pasivně volit 

do rady a dozorčí rady spolku
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V roce 2008 byla činnost o.s. Sojka - spolek mladých podpořena těmito institucemi:

MŠMT ČR; MZV ČR; Středočeský kraj; Statutální město Brno; Město Čelákovice; Česko-německý fond budoucnosti

polek mladýcpo ek mladých

B no; Měsrno; Mě

Doprava

» společná z Prahy, Brna a Plzně 

(vlak – stanice je vzdálena 400 m od penzionu) 

» možnost dopravy po vlastní ose 

(Praha–Mladá Boleslav–Doksy–Staré Splavy, 

nebo Praha–Mělník–Doksy–Staré Splavy)

DopDDDopraDopravaava

á Prahy Brnara rna

Co bude na programu letos? Společně 

se ponoříme do světa bájí, mýtů, pověstí 

a pohádek. Prožijeme to, co nejznámější 

bájní a pohádkoví hrdinové. Podíváme se 

do bájného Řecka, Říma, možná se zastavíme 

i na Olympu. Určitě se ocitneme také 

v několika českých a německých pohádkách … 

A co dál? To už se nech raději překvapit!

Velikonoce se Sojkou a SdJ 

11. ročník česko-německého 

velikonočního tábora pro děti a mládež 

ve věku 10 až 16 let z ČR a Německa

Celý tábor probíhá dvojjazyčně. 

Znalost němčiny není podmínkou!

odpořena těěměmpodpořena tena ěěěmnaa tttěěěměmiitito iinstitucemi:

(

nebo Praha–Mělníník–Doksy

Kde?

» Staré Splavy u Máchova jezera

Ubytování

» Penzion Mlýn u Máchova jezera, Staré Splavy

» rekonstruované pokoje a sociální zařízení

» malé městečko na břehu Máchova jezera

Cena?

» 2 700 Kč – plná cena

» 2 500 Kč – pro členy Sojky

» 2 400 Kč – pro novou tvář 

a pro toho, kdo ji přivede

Kdy?

4.– 11. dubna 2009

V roce 2008 byla činnost o s Sojka - sp m choce 2008 byla či nost o s Soj a - sjka - spolek mladýchsp mladý

velikonoč

ve věku 10 až 16 let z ČR a NČRz ČR a Němecck

Co tě čeká a nemine?

» soutěže, hry, muzika, zábava …

» výlety do blízkého okolí Máchova jezera, ale i trošku dál

» získání jazykových dovedností nenásilným způsobem za přispění 

rodilých mluvčích i zdatných němčinářů

Sojkou a SdJ
Sojkou a SdJ 

Kontakt
» Kontakt / e-přihlášky / fotky z minulých let: www.sojka.cz

» Kateřina Lišková (728 825 681), Petr Vondruška (724 516 552)
Team vedoucích 

» kvalifi kovaní mladí lidé z Česka i Německa – zejména studenti 

VŠ nejrůznějších směrů a vyšších ročníků gymnázií 
» certifi kát MŠMT ČR pro hlavní vedoucí



3

Oznamuji vám, má milá Sojčata, že role šéfredak-
torky byla převzata. Dnešní úvodník nepodepíše 

Madleska, nýbrž Léňa – věrná Sojka západočeská. ☺
Pro toho, kdo to z mých rýmů nepoznal, tak ještě 

jednou upozorňuji, že Zobák má novou paní domu ☺. 
Můžete se těšit například na řadu nových přispěvova-
telů. Kdo teď kulí oči a říká si, že už Zobák nebude, to 
co býval, tak ať oči zase zakulí, protože Zobák bude 
pořád stejně luxusní a třeba časem ještě vypečenější ☺! 
A vy teď držíte v ruce takovou menší ochutnávku.

Číslo, které máte v rukou totiž není ledajaké, ale je to 
Zobák dokořán Extra Super Turbo Speciál! Představuje 
vám tábory, na které se můžete v roce 2009 těšit. 
A můžu vám slíbit, že nejen na ně, čeká nás ještě spousta 
dalších akciček, ale přeci vám to neprozradíme všechno 
najednou, no ne? Budeme rádi, když letáčky ukáže-
te kámošům a kámoškám, známým, někomu se o nás 
zmíníte a dorazíte na tábory s partou lidí, protože víc 
hlav, větší švanda!

No ale přece jenom něco z aktuálního dění – pro-
zradím vám, co už většina z vás ví! V Sojce proběhly 
volby a byla zvolena nová rada a dokonce máme i no-
vého předsedu. A aby toho nebylo málo, tak se volilo 
i u SdJ, takže do nového roku vstupujeme opravdu 
v novém ☺. A kdo chce být víc v obraze a dozvědět 
se něco málo o těch, kteří byli zvoleni, tak vám dopo-
ručuji zapnout kompjůtr, naklofat do klávesnice www.
sojka.cz a tam už se všechno dozvíte.

A nejlepší jsem si schovala na konec – přání do nové-
ho roku! Takže vám přeji hodně štěstí, zdraví, splněných 
přání a předsevzetí a hlavně – hodně sojčích setkání!!! 
Těším se! ☺

Pusu, Lé�a

LÉNIN ÚVODNÍČEK
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Vážení členové,
dovolte mi, abych vás informoval o proběhlém 

členském shromáždění našeho sdružení. Členské 
shromáždění je nejvyšší orgán Sojky a pořádá se jed-
nou za dva roky. Letos se řádné členské shromáždění 
konalo v termínu 28.– 30.11.2008 v pražském hotelu 
Franta. Zúčastnilo se 34 členů Sojky a 5 zástupců naší 
partnerské německé organizace SdJ.

Stihli jsme toho skutečně hodně. Program byl roz-
dělen na několik vyhodnocovacích bloků, ve kterých 
jsme podrobně zhodnotili uplynulé dva roky. Dále 
jsme vyslechli několik projevů – jako první vystoupil 
se svou závěrečnou zprávou předseda dozorčí rady 
David Andrle. Následoval projev odstupujícího před-
sedy Pavla Bobka. Také vystoupil se svou zdravicí nový 
předseda SdJ – Tobias Endrich, který vyjádřil pozitivní 
reakci na dosavadní spolupráci Sojky a SdJ.

Abychom celý den jen neseděli zavření v místnosti, 
byl na programu také zábavný bod, kdy jsme se vydali 
do Prokopského údolí, plnili různé úkoly a hledali tri-
lobity ☺.

Nejdůležitější kompetencí členského shromáždění 
je volba nové rady a dozorčí rady. Proto ve večerním 
bloku následovaly samotné volby. Jednotliví kandidáti 
přednesli své volební projevy a byla zvolena volební 
komise, která dohlížela na regulérní průběh celých vo-
leb. Po sečtení hlasů vyhlásila volební komise výsledky. 
Nová rada hned po svém zvolení zasedla a hlasováním 
zvolila funkce uvnitř rady.

V následujících dvou letech 

zasedne rada ve složení:

» Petr Vondruška – předseda
» Tereza Pražská – výkonná místopředsedkyně
» Pavel Bobek – místopředseda
» Ondřej Křížek – pokladník

» Lenka Rambousková – radní
» Kateřina Lišková – radní
» David Šimek – radní
» Adéla Bosáková – radní
» Michaela Bauerová – radní

Dozorčí rada byla zvolena 

v následujícím složení:

» Petr Špičan – předseda dozorčí rady
» Lukáš Kadleček – člen dozorčí rady
» Michal Janoš – člen dozorčí rady

Kompetence těchto orgánů vyplývají ze stanov na-
šeho sdružení, které je možno najít na našich webových 
stránkách. Samotný podrobný průběh členského shro-
máždění je zaznamenán v zápisu, který taktéž naleznete 
na našich stránkách.

Tímto se s vámi loučím a doufám, že budete s čin-
ností nové rady spokojeni a že nám i nadále zachováte 
svou přízeň.

Těšíme se až se zase brzy setkáme na nějaké další 
společné akci!

s pozdravem, Petr Vondruška



V roce 2008 byla činnost o.s. Sojka - spolek mladých podpořena těmito institucemi:

MŠMT ČR; MZV ČR; Středočeský kraj; Statutální město Brno; Město Čelákovice; Česko-německý fond budoucnosti

Doprava

» TAM objednaným autobusem 

po trase Brno, Praha, Plzeň; 

ZPĚT vlakem po stejné trase

» možnost dopravy po vlastní ose

Co bude na programu letos? Zamíříme 

do světa westernu, divokých koní 

a odvážných hrdinů v jejich sedle …

Gaisthal Junior se Sojkou a SdJ 

13. ročník česko-německého 

letního tábora pro děti a mládež 

ve věku 9 až 12 let z ČR a Německa

Celý tábor probíhá dvojjazyčně. 

Znalost němčiny není podmínkou!

V roce 200 byla činnos Sojka - spolek mladýchoc 08 byla či ost o.s. Sojk spjka - s k mladýc- sps

ve věku 9 až 12u 9 a9 až 112 let z1

Co je to „Gaisthal“?

» vesnička, která leží „za humny“ v Bavorsku, 

obklopená krásnou přírodou Bavorského lesa

» magické místo, kde už téměř dvacet let každé léto 

zní němčina i čeština

» tábor, kterým prošla celá generace českých a německých dětí 

a mladých lidí a hlavně prázdniny, na které nezapomeneš !

Kontakt
» Kontakt / e-přihlášky / fotky z minulých let: www.sojka.cz

» Ondřej Křížek (605 219 840), Michaela Bauerová (604 588 310)
Team vedoucích 

» kvalifi kovaní mladí lidé z Česka i Německa – zejména studenti 

VŠ nejrůznějších směrů a vyšších ročníků gymnázií 
» certifi kát MŠMT ČR pro hlavní vedoucíNa co se můžeš těšit

» hry v přírodě, noví kamarádi, soutěže, zábava, dobrodružství

» procvičení němčiny a angličtiny

h d ř těh tětě it i tit ih

Kde?

» Gaisthal SRN, 20 kilometrů od hraničního 

přechodu Rozvadov/Waidhaus uprostřed 

přírodní rezervace „Oberpfälzer Wald“

Ubytování

» v tábořišti v prostorných stanech 

s dřevěnými podlážkami a matracemi

» moderní sanitární zařízení

» klubovna a krytá veranda v případě 

nepřízně počasí

» malý obchůdek s nápoji a sladkostmi

Cena?

» 100 € – plná cena

» 80 € – pro členy Sojky

» 70 € – pro novou tvář a pro toho, 

kdo ji objeví a vezme s sebou na tábor

Kdy?

15.– 22. srpna 2009



V roce 2008 byla činnost o.s. Sojka - spolek mladých podpořena těmito institucemi:

MŠMT ČR; MZV ČR; Středočeský kraj; Statutální město Brno; Město Čelákovice; Česko-německý fond budoucnosti

Doprava

» Společná doprava tam i zpět autobusem 

po trase Brno, Praha, Plzeň

» možnost dopravy po vlastní ose

Co bude na programu letos? Vydáme se až 

k samým počátkům lidské civilizace. Podíváme 

se, co všechno je spojeno se vznikem moderního 

státu. Založíme vlastní táborový stát.

Gaisthal Klasik se Sojkou a SdJ 

jubilejní 20. ročník česko-německého 

letního tábora pro mladé lidi

ve věku 13 až 16 let z ČR a Německa

Celý tábor probíhá dvojjazyčně. 

Znalost němčiny není podmínkou!

polek mladýcpopolek mladýcVV roroce 2 2008 byla činnost o.s. Sojkaoc 008 byla činnost o.s. Sojka jkka - spola spka - sp

ve věku 13 až 16 let z z Č

Co je to „Gaisthal“?

» vesnička, která leží „za humny“ v Bavorsku, 

obklopená krásnou přírodou Bavorského lesa

» magické místo, kde už téměř dvacet let každé léto 

zní němčina i čeština

» slovo, které symbolizuje zábavu, toleranci a spolupráci

Kontakt
» Kontakt / e-přihlášky / fotky z minulých let: www.sojka.cz

» Tereza Pražská (731 154 778), Petr Vondruška (724 516 552)
Team vedoucích 

» kvalifi kovaní mladí lidé z Česka i Německa – zejména studenti 

VŠ nejrůznějších směrů a vyšších ročníků gymnázií 
» certifi kát MŠMT ČR pro hlavní vedoucíNa co se můžeš těšit

» hry, soutěže, muzika, zábava» výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
» procvičení němčiny a angličtiny

h d ř těh tětě iit i tit i

» možnost dopravy po vlas
» možno

y po vlas

Kde?

» Gaisthal SRN, 20 kilometrů od hraničního 

přechodu Rozvadov/Waidhaus uprostřed 

přírodní rezervace „Oberpfälzer Wald“

Ubytování

» v tábořišti v prostorných stanech 

s dřevěnými podlážkami a matracemi

» moderní sanitární zařízení

» klubovna a krytá veranda v případě 

nepřízně počasí

» malý obchůdek s nápoji a sladkostmi

Cena?

» 160 € – plná cena

» 140 € – pro členy Sojky

» 2 400 Kč – pro novou tvář 

a pro toho, kdo ji přivede

Kdy?

2.– 15. srpna 2009


