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Čaaaau drazí!

Jak to jde takhle po létě? Člověk by čekal,

že přijde podzim, ale na nás se vrhla rovnou studená zi

ma! Zima je před námi, ale nás teď zajímá, co je za ná

mi, a právě to nám připomene dnešní číslo Zobáku

dokořán!! A že toho nebylo málo, ale nebudu lézt naší

milé Praženě do zelí, ona vám to všechno beztak vyke

cá! :)

Ale přeci jen něco nakousnu, například

vám prozradím malou novinku. Kačák princezna Fox I.

si pro dnešní číslo nachystala menší změnu a nesepsala

typické drby jako vždy, nýbrž se ty drby pokusila vytáh

nout z  ostatních!! No uvidíme, co za pikantnosti se jí

podařilo odhalit a kdo na koho co prozradil.

Jak se jistě dočtete ještě v  několika člán

cích, volby se blíží rychlostí světla a budou tady coby

dup. Právě proto v  tomto čísle najdete speciální

přílohu  pozvánku na tuto jedinečnou událost, která

se koná pouze každé dva roky, takže kdo prohloupí a

nepojede, ten bude muset čekat dlooooooouho na

další. Takže svou šanci nepropásněte a přihlaste se. Já

už jsem například přihlášená, heč! :)

No a po volbách už nastává takzvané ob

dobí sucha, kdy se toho moc neděje. Ale to jen tak vy

padá na venek, rada pořád maká jak šrouby. :) Ale

kdyby vás někoho napadl zajímavý tip na výlet nebo ji

nou aktivitu, neváhejte se nám ozvat a sejdeme se

všichni například na pořádnou koulovačku až začne

sněžit :)

A co je nového u vás? Co školička? Stýská

se vám po táborech? Aby ne! Prozradím vám jeden dr

bíček, na který Kačenka zapomněla, a to ten, že naše

drahámilovaná Adélka začíná studovat vysokou školu.

A ne jen tak ledajakou, ale vydala se ve stopách Óni a

Terky a dala se na práva! Takže když se někdo ocitne

te v  Olomouci a budete si připadat ztracení, Adélka

vám jistě poslouží jako kapesní průvodce. :) Tak

Adélko, ať se ti líbí a přeju super spolubydlící, nejmíň

takové, jaké jsem loni dostala já! :)

To bude pro dnešek všechno,

zavřu notebook, utřu slzičku při myšlence, že už se le

tos do Gaisthalu nepodívám a jedu se seznámit se svý

mi novými spolubydlícími! :)

Mějte se božácky, posílám vám hubana jako blázna!

Vaše Léňa
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

Mémilé Sojky,

zdravím vás z Čelákovic, konkrétněji z domu hrůzy, kte

rý již několik týdnů statečně obývám. Jedná se o dům

starý, vlhký a studený, není proto divu, že v  takovém

prostředí podzimní chlad udeřil ještě o něco dříve než

u  těch Sojek, které obývají izolované a zateplené

budky  s  okny, pod která netáhne. Zkrátka podzim je

pomalu a jistě tu (v  domě hrůzy ještě o  něco dřív)

a s ním před vámi přistál i nový Zobák s mojí rubrikou,

která vám připomene sojčí dění posledních pár měsíců

a i to nemálo, co nás čeká dál.

V  posledním čísle Zobáku jsem vás zvala na spoustu

akcí. Tak třeba takový měsíc květen byl doslova

maratonem sojčích i  nesojčích akcí. Druhý květnový

víkend se centrem dění stala Plzeň. Předehřáli jsme se

na prvním přípravném setkání vedoucovského týmu tá

bora Gaisthal Klasik a v sobotní večer jsme pak vyrazili

do klubu Buena Vista, kde se konal Sojka maturitní

ples 2010. Tímto příjemným večerem nás provedla

Míša a Tobi a dokonce vystoupilo několik hostů. Nebu

du vše prozrazovat, protože v tomto vydání Zobáku na

vás samozřejmě čeká report z akce, tak abych nějaké

mu zuřivému reportérovi nevypálila rybník!

Květnová jízda pokračovala účastí Sojky na Bambiriá

dě. Ta se letos premiérově konala v  pražských Dejvi

cích a Sojka zde opět měla svůj stánek, tentokrát

dokonce s  mezinárodním osazenstvem – podpořit nás

přijeli Julian Sabella, Stefan Wendt a Dominique

Dörner. Česká delegace byla naopak o  tom samém

víkendu vyslána na Sudetoněmecké dny do bavorské

ho Augsburgu. Spolu se svojí partnerskou organizací

SdJ Niederbayern/Oberpfalz se zde reprezentovala

i  Sojka a vězte, že i  přes pracovní povinnosti to byl

víkend příjemný a veselý. Vyprávět by mohl Pája, Móňa

Ondra i moje maličkost.

V  měsíci červnu pak naplno začaly vrcholit přípravy

na oba dva tábory. Vedoucovský tým tábora

Gaisthal Junior se sešel hned první červnový víkend a

pod vedením hlavních vedoucích Míši a Tobiho se roz

jely přípravy našeho tábora pro nejmenší. O čtyři týd

ny později se pak na stejném místě činu – vesničce

Gaisthal – sešly týmy Klasika i Juniora, aby dotáhly do

konce i  ty nejmenší maličkosti a detaily. A  přesně

o měsíc později to vypuklo! Tamtadadá!

G
aisthal Klasik se tradičně konal prvních čtrnáct

dní v srpnu. Počasí nám první týden sice moc ne

přálo, ale to pro nás ještě nic neznamená. Já sama za

sebe mohu říct, že jsem byla maximálně spokojená.

Doufám, že i  vám účastníkům se letošek líbil a že se

(nejpozději!) za rok znovu uvidíme. Podrobnosti pro

vás sepsal Matesák, tak se těšte a čtěte.

G
aisthal Junior se jako obvykle konal ve třetím

srpnovém týdnu a byl celý pod vodou. Ale neboj

te, neprasklo potrubí. To se jen účastníci vydali do

podmořského světa, aby prozkoumali kdejaký korá

lový útes či vrak mořského korábu. Z doslechu jsem se

dozvěděla, že se to tam mořskými pannami a panáky

jenom hemžilo, tak uvidíme, co nám poreferuje

Adélka.

V aší pozornosti by také rozhodně neměly uniknout

tagesberichty neboli zprávy dne z  obou etap. Ty

z  Klasika mají letos poněkud neobvyklou podobu –

jedná se totiž o zprávy z Gaisthalského Kurýra a Bles

ku, jež sepisovali členové našich redakčních týmů.

Zprávy jak z jedničky, tak z dvojky samozřejmě najde

te v  tomto vydání Zobačiska, tak neváhejte a listujte

dále.



6

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

T ečkou za celým létem pak byla JAPA 2010 konající

se kde jinde než v našem milovaném Géčku. Semi

nář pro Sojka dorost se konal o prodlouženém víkendu

9.12.9. a my doufáme, že byl pro všechny zúčastněné

obohacením a inspirací. Vše, co se o tomto víkendu dě

lo, pro vás zapsala Adéla Fredy.

T oť vše, co bylo mou milou povinností vám sdělit.

Do nového školního roku vkročte pravou nohou a

těšte se na další vydání Zobáku, které tu bude coby

dup!

Ahoj, vaše Terka.

Členské shromáždění 2010

Jak jistě ve svém předsednickém sloupku poznamená

Peťa, blíží se konec dvouletého funkčního období rady

Sojky. S  tímto okamžikem je nedílně spojeno konání

členského shromáždění, na které bych vás všechny čle

ny Sojky ráda pozvala. Členské shromáždění je nejvyš

ším orgánem spolku, který se schází jednou za dva

roky a jedním z jeho úkolů je volit členy rady a dozorčí

rady spolku.

Letos se poprvé uskuteční společně  s  volbami naší

partnerské SdJ a místem konání bude mládežnická uby

tovna Hohenberg nacházející se nedaleko města Cheb.

Co se programu tohoto víkendu týče, jedná se spíše

o  „sedací záležitost“. Jsou hodnoceny uplynulé dva

roky funkčního období rady spolku, dále jsou do detai

lu probrány všechny akce, které Sojka uspořádala a jak

již bylo zmíněno, uskuteční se volba nové rady na další

dvouleté funkční období.

Z tohoto důvodu doporučujeme minimální věk účast

níka členského shromáždění cca 15 let (dle stanov ma

jí právo volit členové od 13 let).

Termín konání členského shromáždění je víkend

29.10.31.10.2010. Poplatek za ubytování činí 20  € a

cestovní náklady budou proplaceny. Členské shromáž

dění je akcí pro všechny z  vás, kteří mají zaplacený

členský příspěvek na rok 2010. Jedná se o akci, kde má

každý člen přímou možnost ovlivnit další směřování

Sojky. Neváhejte a přijeďte se podívat jak vypadá sojčí

rokování na nejvyšší úrovni a ovlivněte svým hlasem

budoucí vývoj v Sojce.

ZVEME VÁS NA
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BULVÁREK

Nazdárek Sojky! Tentokrát jsem si na vásnás posví

tila trošku jiným způsobem a hooodně jsem se při

tom pobavila. Nebudu zdržovat, prostě ČTĚTE!!

Lénja

Jaká je její pravá barva vlasů a pleti?

Matesák: samozřejmě jako moje! ..Švédsko!!

Co je na Lénje nejkrásnější?

Ivana K.: To se nedá posoudit.. Celá krásná :)

Filip O.: Čtrnáctý vlas od pravého ucha ;)

Karolína F.: Ty její vlasy a úžasně dlouhý řasy nemají

vážně chybu, ale Lenička je přece naše princezna, tak

že je na ní krásný úplně všechno ;) =)

Pája

Jaké město ti Pája připomíná svým vzhle

dem?

Ivana K.: Paříž?

Filip O.: Řím nebo jiné italskéměsto.

Karolína F.: Hmmm, no když vidím Páju představím si

asi Paříž. Milí Francouzi se super stylem, no prostě ce

lej Pája ne?=)

Sabrina F.: Strašněmoc mi Pája připomíná Francii, ne

vím sice proč, ale sedími to na něj.

Jeho oblíbená pohádka?

Matesák: Tak to vim naprosto přesně: je to: Bob a BO

BEK..:)

Filip O.: Jája a Pája.

Adélka

Z jakého důvodu si nechává dělat trvalou?

Matesák: Protože trpí od dětství utkvělou představou,

že je Afroameričanka!

Filip O.: Buďto chce dostat hodně bodů v módní poli

cii, nebo se chce stát miss Sojka 2011.

Karolína F.: Adélka má trvalou?? Ou to ani nevím =D

….Co nám asi tak tají??? Že by se snažila trvalou zakrýt

plešku nebo je v tom něco jinýho???....=D

Jakou dietu drží, aby byla pořád tak nád

herně štíhlá?

Matesák: Bůček, špekový knedlíky, sádlo, škvarky….

Karolína F.: Ona nepotřebuje držet dietu, takže asi

žádnou =)

Sabrina F.: Tancuje – a krásně!

Davča

Ze které země pochází jeho předkové?

Matesák: Tam někde za Prahou.. jak tam mluvěj tak

hrozně divně!

Ivana K.: Nevím, Velkomoravská říše?

Filip O.: Číňani nebo Indiáni (minulý rok byl v celotá

borovce šaman).

Znáš jeho oblíbenou větu? (nápověda: ob

sahuje např. slova Morava, pozná, ne, z)

Ivana K.: Člověk z Moravy se pozná, ne?

Filip O.: Tož pozdrav jako sviňa.

Karolína F.: Tož to se pozná, že su z Moravy ne??

Sabrina F.: Strašně dlouho jsem se na tu větu snažila

přijít, ale promiň, Davčo, ale zapomněla jsem…
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BULVÁREK

Terka

Koho v  Sojce se snaží napodobovat v  ob

lékání, účesech a líčení?

Ivana K.: Katku Liškovou??

Filip O.: Juliána (ale ten je z SDJ).

Karolína F.: Terezka nepotřebuje nikoho napodobovat

ne?? Je to super holka sama o  sobě, takže na co na

podobovat =)

Sabrina F.: Podle mě vypadáš Teri jako Moňa!

Na co má největší talent?

Ivana K.: Na překládání z němčiny, to nemá být ironie

:)

Karolína F.: Na zorganizování nejúžasnějšího tábora

pod sluncem ještě s dalšíma skvělýma vedoucíma pře

ce!!! =))

Sabrina F.: Na Terce se mi líbí, jak tancuje, a proto

doufám, že má talent na tanec :)

Óňa

Jak dlouho mu trvalo studium Vysoké školy

kuchařské a jakých už dosáhl v tomto obo

ru úspěchů?

Matesák: On nemá vejšku ale jenom učňák  s  nástav

bou obor kuchař/číšník! A trvalo mu to dohromady 10

let !

Ivana K.: On to fakt studoval??

Filip O.: Jestli ho nevyhodili, tak asi tak dlouho, jak se

to studuje. Počkat, existuje VŠ kuchařská? A úspěch:

řád zlaté Sojky.

Karolína F.: Óňa je kuchař??? Hmmm, tak teď se sty

dím, tohle taky nevím =/ =D

Jakou herečku ti připomíná.

Matesák: No tu..jak se jmenuje?! nooo..Eva Holu

bová!!!

Sabrina F.: No tipla bych ho na Jude Low, až na ty

brýle.

Pa Váš Kačák
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Blíží se konec dvouletého funkčního období a tento

sloupek by měl posloužit jako pozvánka na členské

shromáždění (ČS), na kterém by žádný člen Sojky roz

hodně neměl chybět. Právě na ČS se rozhodne o tom,

jakým způsobem a kam Sojka dále poletí. Letos se bu

de ČS konat premiérově na stejném místě a ve stejný

čas jako volby naší partnerské organizace SdJ,takže bu

deme mít možnost opět vidět i naše německé kamará

dy. Informace máte jistě všichni už ve svých

schránkách nebo v elektronické poště.

Podrobné zhodnocení všech akcí si vyslechneme právě

na ČS, a tudíž bych se raději než konkrétním číslům a

faktům nyní věnoval spíše pocitům, které ve mně dva

roky v čele Sojky zanechaly a také krátkému zamyšlení,

kam by mohla nebo měla Sojka směřovat nadále.

Současná rada před dvěma lety víceméně převzala veš

kerou agendu od rad předchozích a spíše než na inova

ce jsme se zaměřili na to, abychom přes odchod

několika zkušených radních dokázali zachovat stávající

vysoký standard všech konaných akcí. Hlavní náplní

činnosti rady bylo a je získávání finančních prostředků

a dále samotná příprava a realizace jednotlivých akcí a

zkrátka všech sojčích aktivit. Ukázalo se, že o  dění

Sojky je stále velký zájem, což dokazuje poměrně vy

soká účast i  pozitivní feedback účastníků táborů a

dalších akcí. Sojka se také několikrát dostala do te

levize, takže i  široká veřejnost mohla vidět, jak probí

haly naše tábory, maturitní SojkaPles nebo akce JAPA.

Spolupráce v týmu radních, přísedících i vedoucích by

la po celé dva roky dle mého soudu příjemná, bez

konfliktní a motivující. Velkou výhodou je přátelské

prostředí, ve kterém je radost pracovat.

Doufám, že se mezi staršími nebo již odrostlými účast

níky táborů najde dostatek zapálených mladých tváří,

které nám budou nadále pomáhat a aktivně se zapojí

do našeho dění a přijdou s novými nápady. Jak se po

léta v Sojce říká: „potáhnou tu káru zase dál“ :). Právě

tato geneze a předávání zkušeností z  jedné generace

radních na další je pro Sojku specifická a díky tomu

Sojka doposud mohla úspěšně fungovat. V  minulém

semestru jsem měl ve škole předmět týkající se řízení

neziskových organizací a opakovaně nám tvrdili, že je

dnes nutná „profesionalizace“ neziskových organizací.

Většina jich totiž vznikla pouze na „srdcařském“ pří

stupu jejich zakladatelů, ale nebyl nikdo, kdo by to po

nich mohl převzít. A  právě tomu Sojka již několikrát

odolala, a i proto již od roku 1996 neustále roztahuje

svá křídla.

Jsem velmi vděčný za možnost být členem rady Sojky a

čím dál více si uvědomuji, jak moc je taková činnost

přínosná a smysluplná. Člověk má možnost se se

tkat s takovými věcmi jako je psaní projektů, získávání

dotací, správa financí, plánování a organizování nej

různějších akcí, týmová spolupráce, zlepšení jazy

kových dovedností a především zodpovědnost. Při

pohledu na bývalé členy rady je možno s jistotou říct,

že jim tato praxe pomohla i v jejich pracovním životě.

Je to zkrátka skvělá příležitost k osobnostnímu rozvoji.

Je to cesta k  tomu, aby si člověk vyzkoušel svoje

schopnosti a naučil se novým věcem, které se mu bu

dou po celý život hodit.

Právě nyní, když se blíží nové volby do rady spolku, je

vhodný čas, aby se „sojčí dorost“ do dění Sojky zapojil,

protože jen díky tomu udržíme i nadále tolik důležitou

kontinuitu v předávání zkušeností.
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Ve stručnosti ještě zmíním, čemu by se rada v následují

cím období podle mého názoru měla věnovat:

•pokusit se vyhledat nové zdroje a způsoby

získávání financí

•zlepšit komunikaci s interním spolkem zasloužilých So

jek „Krakonošem“

•nabídnout více aktivit pro mladé a nejmladší Sojky

•dostatečněmotivovat členy rady a přísedící

Tolik ve stručnosti… Více na Členském shromáždění

2010!

Přál bych si, aby Sojka v následujícím období doletěla

zase o kousek dál a výš... :)

Petr

MÓDNÍ POLICIE  DEŠTIVÉ LÉTO 2010

Zdravím všechny příznivce módních výstřelků

postřehů. Aby vám moje rubrika nezevšedněla,

požádala jsem tentokrát o  komentáře svou

dlouholetou přítelkyni a duševní podporu – Rosalindu

Regenbogen, šéfredaktorku časopisu „Esoterika dnes“.

Snad vás její názory po letošním dost studeném a

vlhkém létě nabijí energií a pozitivním myšlením, tak

jako mě!!

Hodnocení:

...krása se skrývá v duši!!

i z „ošklivého káčátka“ se může vyklubat labuť

...hlavu vzhůru a trochu víc drajvu!

...oslňující aura!

...duhová bomba!!!

Dušinky moje, nebudeme to protahovat a hned se na

to vrhneme…..
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MÓDNÍ POLICIE  DEŠTIVÉ LÉTO 2010

Zatoulané káčátko

Tato malá opuštěná kachnička se nám zatoulala od

svého hejna až do Gaisthalu. Stejně jako zatoulaní

pejskové a kočičky i  ona potřebuje hodnou dušičku,

která by jí nabídla teplo domova. Vždyť i  z  „ošklivého

káčátka“ může vyrůst krásná labuť, i  když někdy

zaslouží trochu plácnout přes svůj zobáček. Mějte ji

rádi!!

Pozitivní energie z mořských hlubin

Ne nadarmo jezdíme na dovolenou k  moři nebo na

tábory  s  podmořskou tématikou. V  nejtemnějších

hlubinách oceánu můžete narazit na takovéto

okouzlující mořské lidi. Nejen že z nich vysloveně sálá

skvělá nálada a pozitivní energie, ale i jejich smysl pro

barvy a doplňky je naprosto vypilovaný. Možná je to

tím, že jejich módním poradcem je mečoun pilonosý.
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MÓDNÍ POLICIE  DEŠTIVÉ LÉTO 2010

Pan sqělá nálada

Svou oslňující auru můžete vyzdvihnout i  pomocí

perfektně padnoucího módního oděvu, stejně jako

tento rozkošný, entusiasmem nabitý mladík, z  něhož

sqělá nálada a elán jen srší. Zde můžeme pozorovat, že

i kožené kalhoty a hypermoderní sluchátka mohou být

pasujícím doplňkem při rituálním tanci k  uctění boha

Ódina.

Tip pro letní líčení

Srdíčka moje, chápu, že když se sluníčku nechce, je

zapotřebí mu trochu dopomoci, ale pozor, pozor.

Nezapomeňte na vhodné množství makeupu a

odpovídající barvu. Za touto omítkou by se ztratila i ta

nejkrásnější dušička!!!
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MÓDNÍ POLICIE  DEŠTIVÉ LÉTO 2010

Pohodlný župánek do každého počasí

Jakožto velkou fanynku župánků mě tento model

naprosto nadchnul. Nejen že je velmi originální a

odvážný, ale i naprosto odpovídá rázu počasí. Proč si

nezvednout náladu zářivými barvičkami a nevyčarovat

tak úsměv nejen na rtech ostatních človíčků ale i  těch

svých!

Magická duha

Ano, duha symbolizuje magično a tajemno, na druhé

straně však rozzáří šedivé nebe nad svěží loučkou

vonící po dešti…Přesně tímto dojmem na mě působí

tento model. Je to, jako když se snažíte vyluštit

křížovku, jejíž legenda se skrývá na konci duhy

spolu  s  hrncem plným zlata. Zkrátka fenomenálně

magické… To už je pro tentokrát vše. Přeji vám při

začínajícím podzimu co možná nejlepší náladu a

krásné barvičky nejen v duši, ale i v šatníku!!!

Vaše Rosalinda Regenbogen.
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SojkaPles 2010

V sobotu 8.5.2010 všichni od rána netrpělivě čekali na

večer, až se budou moci hodit do gala a vyrazit do Plz

ně na tradiční sojkaakci, na kterou se těšili celý rok –

SojkaPles 2010! V  osm hodin konečně nastal ten

dlouho očekávaný okamžik a sojčí sestry a bratři vstou

pili do plzeňského klubu Buena Vista, kde na ně čekal

bohatý program, o který se postaraly naše plzeňský čiči

ny.

Tématem večera byl maturitní ples, tudíž nechyběly

půlnoční noviny, stužkování maturantů, půlnoční pře

kvapení ani sólo  s  Krakonoši. Ale nebyla by to Sojka,

aby neměla žádné další eso v rukávu: v průběhu večera

zde ještě vystoupila folklorní skupina, v níž působí naše

Kačenka – jedna z  plzeňských pořadatelek – a také

nám svůj um ukázala taneční skupina EBTS. Nudit se

tedy nikdo opravdu nemohl a všichni si řádně vyhodili

z kopejtka! Večer v tak výborné společnosti utekl opět

jako voda a nám nezbývá nic jiného než počkat si na

další rok.

Anička Kušičková

Partnerské setkání v Schönsee

Byl to upršený den, matka příroda valila slzy na náš

vůz celou cestu – asi za všechny ty z  vás, kdo se ten

den do Gaisthalu nemohli podívat! My s Móňou jsme

se totiž vydali na partnerské setkání v Schönsee, tedy
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nějakých pět kilometrů od našeho druhého domova.

Cestou jsme samozřejmě nemohli opomenout návště

vu liduprázdného tábořiště a poctít jej krátkou jause a

pinkelpauzou. Čas byl ale neúprosný, a tak jsme už

o  několik minut později stáli v útrobách Centra Bava

riaBohemia v Schönsee u našeho stánku, prezentovali

a odpovídali na všetečné dotazy obecenstva ohledně

Sojky a SdJ.

Přítomni byli nejrůznější zástupci sdružení a obcí

činných v českoněmeckém přeshraničním styku. Takto

jsme se mimo jiné seznámili se zástupci sdružení T1,

které provádí mediální výchovu pro mládež. Vý

sledkem byla naše spolupráce v  podobě mediálního

workshopu (foto a video) na Gaisthalu Klasik. Kdo na

táboře nebyl, najde výtvory účastníků již brzy na na

šem sojkanálu na youtube (www.youtube.com/sojka

tv) – a že mnohé doopravdy stály za to!

Po skončení oficiálního programu jsme si pak nad

šálkem kávy přátelsky promluvili  s  ředitelem Centra

BavariaBohemia, panem Hansem Eibauerem. Pan Ei

bauer (tedy „Hans“, protože nám nabídl tykání), býva

lý dlouholetý starosta Schönsee, se koncem

osmdesátých let zasadil o  obnovu našeho tábořiště

v Gaisthale a je stále naším fanouškem! Proto mám od

něj všem Sojkařům i  SdJoťákům vyřídit srdečné

pozdravy.

Na jedno odpoledne docela dost úspěchů, nemyslíte?

Každopádně z  toho soudím, že účast Sojky na ta

kových akcích je jen prospěšná. Takže kdyby vás na

padlo, kde se můžeme prezentovat, určitě nám dejte

tip nebo zkrátka Sojku odprezentujte právě vy – info

materiály vám dodáme a vše ostatní už dobře znáte!

Pája

Gaisthal Klasik 2010

I když je každý ročník „Klasika“ skvělý, zábavný a plný

akce (jako v  Cobře 11), tak ten letošní byl naprosto

vymazlený! A  to i  navzdory počasí, které se nám

rozhodlo znepříjemnit společných 14 dní. Mladé

novinářské praktikanty jsme přivítali v  naší agentuře

Media Gaisthal a poté jsme si jen gratulovali ke

skvělému rozhodnutí.

První vlaštovka skvělé spolupráce byla vaše obrovská

pomoc hned druhý den po příjezdu  s  vydáváním

Gaisthalského Kurýra. Následující den jste prošli

školením jak správně fotit, natáčet a následně sestříhat

video. Odměnou nám byla převelice povedená videjka

a díky fotkám i  zvýšení exkluzivity našeho deníku.

I  v  prostředí televizního vysílání jste byli jako ryba ve

vodě! Zažili jste dokonce i  odtržení bulvární části

redakce a její následné vydávání vlastního časopisu.

Právě  s  redakcí se dohodla superstar Léňa na

zfingování vlastní smrti!! Vaše následné odhodlání

zajistit důkazy o  Léně kypící zdravím bylo tak

obrovské, až vám vyneslo „solokapra“.

Zadostiučiněním se nám stala přítomnost při exekuci

v  redakci  Gaisthalského Blesku! Ta musela následně

ukončit vydávaní plátku.

Ale nebyla to jen práce, která nás spojovala. Vždyť

jsme společně protancovali nejedny střevíce. Kvůli

upevnění týmu jsme se dokonce vydali až do korun

vysokých stromů. Pánská část redakce prošla survival

kurzem, zatímco si děvčata dopřávala zkrášlovací

orgie. Společně jsme pokoušeli štěstěnu v  Casinu.

Dokonce i  redakční fotbalové utkání se zapíše do

historie Gaisthalu zlatou barvou. Večer po tomto

zápase jste podepsali pracovní smlouvu a stali se tak

právoplatnými členy našeho týmu.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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Díky Vám, milí účastníci, byl tento ročník naprosto

skvělý. Dokázali jste, že s mladou generací to není zase

tak hrozné, jak se často povídá. Chci vám ještě jednou

poděkovat za váš elán při plnění zadaných úkolů a za

vaší stále dobrou náladu.

mates@k

To nejlepší z Tagesberichtů Gaisthalu Klasik

2010 – aneb Gaisthalský Kurýr a Gaisthalský

Blesk ožívá v Zobáku!

Zdar redaktoři a praktikanti!

Na letošním Gaisthalu Klasik se nám toho

z pisatelského hlediska urodilo tolik, že by to vydalo na

jedno pěkně tlusté vydání Zobáku, což by Sojku asi

finančně položilo – a vás čtenářsky zcela rozložilo,

protože byste četli nejspíš až do Vánoc. Proto

přinášíme v  tomto vydání první várku článků,

seriózních i bulvárních. Nečekejte zdaleka jen klasické

Tagesberichty – těch vzniklo vlastně celkem málo – ale

spíš vtipné příběhy, dohady, glosy a podobně. Výběr

nebyl vůbec snadný, protože některé dny jste byli

doopravdy vysoce produktivní a vtipní. Proto pokud

zde zatím svůj příspěvek nenajdete, nezoufejte:

v  příštích vydáních Zobáku se můžete těšit na další

nášup! A  že je toho ještě hodně. Třeba dopisy od

čtenářů pro redakci Gaisthalského Blesku, poradna,

seznamka, další klepy a drby z  tábora a tak dále.

Upozorňuji, že se jedná o  původní znění, takže

reklamace za chybnou korekturu posílejte na adresu

Kurýra či Blesku, nikoli Zobáku!

Zdraví a všem letošním jedničkářům za jejich

pisatelské nasazení děkuje

Pája

Gaisthalský Kurýr, pondělí 2.8.2010

Mladí žurnalisté dorazili do Gaisthalu

Nováčci v týmu MEdia GAisthal

Gaisthal – Po dlouhé cestě se mladí praktikanti a

čerství absolventi žurnalistických oborů sešli přímo

v  hlavní kanceláři mediální agentury Media Gaisthal.

Zde byli srdečně přivítáni ředitelskou dvojicí a zároveň

poznali všechny své nové kolegyně a kolegy. Mezi těmi

nechyběla největší žurnalistická esa současnosti,

profesionální fotografové, marketingový ředitel či

tiskař nebo karikaturista. Zároveň prošli školením, ve

kterém jim byl představen pracovní řád a hlavní

zásady bezpečnosti práce.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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Večer pak proběhl v trochu volnějším rytmu, a na řadu

tak přišly oblíbené seznamovací hry a různé další

taškařice.

Po namáhavém dni a tolika nových dojmech a

setkáních si pak společně popřáli první dobrou noc a

odebrali se načerpat síly do dalšího dne. (red)

Kvůli věku musela domů!

Mnichov – Kam se poděla Linda H.? Spolehlivé zdroje

tvrdí, že údaje o  věku napsané do přihlášky byly

podvrh – ve skutečnosti je Linda příliš stará na to, aby

jela na tábor jako účastník. (red)

Gaisthalský Kurýr, úterý 3.8.2010

První celý den v Gaisthale

Gaisthal – Včera jsme prožili náš první celý den

v  Gaisthale. Každý si po budíčku zacvičil se svým

stanovým vedoucím. Ranní rozcvička nás probudila na

pozdější program. Po snídani nás vedoucí rozdělili do

tří skupin. Každá absolvovala jazykový, zpívací

i  taneční kurs. Jazykový kurs sloužil k  procvičení

druhého jazyka, takže se Němci naučili něco z češtiny a

naopak. Ve zpívacím kursu jsme si zazpívali ranní a

večerní píseň, ale i jiné písničky. V tanečním kursu jsme

se při písni Mueva la collita pořádně vyřádili. Hladoví

jsme zasedli k  obědu a najedli se výborného

gyrosu  s  rýží a salátem. O  polední pauze se několik

účastníků tábora vydalo do vsi Gaisthal. Odpoledne

byla na programu Dorfreally, ale soutěž jsme bohužel

nemohli dokončit, protože neustále pršelo. Místo toho

jsme ve Vorhalle hráli hry a dodělávali si úkoly.

K  večeři nám naše kuchyně připravila chleby se

salámem a sýrem. Po jídle jsme hráli Aktionhry, kde

přišla na řadu spousta oblíbených her, u kterých jsme

zažili spoustu legrace. Den jsme zakončili večerní

slavností a šlo se spát. (Katharina Dirriglová)

Rebelové v pánském stanu 1 a 2

Jungenlagerhof – Co se děje ve stanu 1 a 2? I  přes

četné upomínky a upozornění ze strany hlavních

vedoucích žijí obyvatelé stanu v přímo anarchistických

poměrech. Chaos ve stanu nebere konce a je možné

pozorovat i  negativní vliv na okolí. Formuje se zde

snad odbojné hnutí proti pravidlům a regulím? Či

snad přímo osobně proti hlavním vedoucím? To

bohužel nevíme. Ale s napětím očekáváme, co přinese

další den a zda obyvatelé stanu nakonec přece dospějí

k  rozumu. Z  kalamitní oblasti vás brzy budeme

informovat o dalším vývoji. (Andi Dieck)

Spurlos verschwunden

Gaisthal – Seit Sonntag Abend wird der

allseitsbeliebte Betreuer Domi M. aus Berg vermisst.

Der gutaussehende 23Jährige soll zuletzt mit der

süßen Betreuerin Leňa R. gesehen worden sein. Ob

sie an seinem plötzlichen Verschwinden Schuld ist?

Die restlichen Betreuer sind jedenfalls zutiefst

erschüttert und warten sehnsüchtig auf seine

Rückkehr, während die Teilies den Verlust ihres

Betreuers noch nicht einmal bemerkt haben.(Andi)

Gaisthalský Kurýr, středa 4.8.2010

Zpráva dne

Gaisthal – Poté, co jsme se nasnídali, museli všichni

uznat, že Linus neumí fotit. Poté jsme měli za úkol

spolupracovat s profesionály, abychom se naučili fotit

a točit video. Byli jsme rozděleni do skupin a během

dopoledne jsme buď nafotily fotostory nebo jsme

natočili krátký film. Po obědě se vše obrátilo. Ti, co

točili krátké video, fotili fotostory a naopak. Na konci

jsme se všichni podívali na výsledky naší práce. Večer

jsme pak spálili nepovedené Linusovy fotky a poté

jsme zpívali u táboráku. (anonym)



18

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Tajemné „L“ na krku

Gaisthal – Jak to, že Julian a Kalič mají L na krku?

Namalovali si to sami během noci nebo jim to někdo

namaloval jako vtip? A  když ano, od koho? Mohla to

být třeba Terka? Nebo to udělal Moe, u kterého nikdo

nikdy neví, co se mu honí hlavou? To neví nikdo, jen

ten, kdo to namaloval!!!

A  kde byl vůbec včera Moe? Spal snad celý den a

vzbudil se až večer?! (anonym – pravděpodobně

„fellaz kru“)

Vegetariánský skandál při grilování

Kuchyň – K nepěkným scénám došlo při úterní večeři.

Zatímco dopoledne si účastnice Andi D. zasloužila

pochvalu kuchyně za články v Gaisthalském Kurýru, již

večer došlo k  rozkolu! S  velkou námahou pro ni

kuchyň připravovala na ohni vegetariánskou stravu,

avšak dotyčná u  večere zbaštila (pravda vynikající)

karibuřt z dílny řezníka Kuttnera! Jakkoli to na buřtu

nebylo znát, i  on byl ještě před krátkou dobou

živoucím a radostně kvičícím růžovým

čuníkem  s  roztomilým zakrouceným ocáskem…

(Kuchyň)

Gaisthalský Kurýr, čtvrtek 5.8.2010

Zpráva dne

Gaisthal – Ráno, kromě neuvěřitelné zimy, nebylo

ničím neobvyklé. Po snídani nám byla poskytnuta

velice přínosná přednáška o  první pomoci od našich

milých vedoucích Davči a Linuse. Poté jsme se

rozděleni do skupin vydali na výlet po Gaisthalském

okolí, který nás zavedl až na horu Frauenstein (Výhled

byl skutečně úchvatný, ovšem výstup nahoru byl přímo

vražedný.) Po návratu jsme všichni ztěží mohli hýbat

svými končetinami a sotva se dobelhali do toužebně

očekávaných sprch. I  přes to jsme se na diskotéce,

která probíhala večer, mohli hýbat docela svižně. Naši

úžasní Djové (kterým to velice slušelo v  kožených

kalhotách) nás poctili svižným mixem techna a

nakonec i  párem plouživých písní. I  když se nám

nechtělo, museli jsme se odebrat do našich stanů a

spát. (Anonym)

Was Gaisthal beschäftigt – Umfrage

Küche – Poldi P.: Trägt der smarte Küchenjunge eine

Perücke oder nicht? Wir sind gespannt auf Ihre

Meinung! Aufgrund des extrem dunklen

Haarschopfes, der sich so gar nicht der restlichen

(extremen) Behaarung anpassen will… (Andi Dieck)

JA! – Andi, Barri, Jakub, Sergej, Dominik, Eda, Štěpán,

Daniel, Milka, Janík, Eva, Kája, Andrejka, Anna, Jana,

Ida, Pascal, Levin

NEE.. – Léňa, Mates, Linus (pozn.: aber die Adresse

des Friseurs hätte ich gerne…)

Konečně dorazily deky!

ARaum – Včerejšího večera jste si mohli povšimnout

obrovské fronty, která se kolem osmé hodiny vytvořila

u Araumu. Naše redakce se ihned vydala na průzkum.

Po vyzpovídání několika čekatelů se dověděla, že

konečně přišly toužebně očekávané deky. Naštěstí

vyzbyly na všechny a žádná rebelie se nekonala.

(Anonym)

Gaisthalský Kurýr, pátek 6.8.2010

Zeitreisen und Fahnenklau

Gaisthal – Nach der alltäglichen Morgenfeier und

dem Frühstück, bekam Media Gaisthal Besuch von

den ältesten Einwohnern des Dorfes. Diese baten die

Praktikanten/innen, die Antenne für ihre reichlich

veraltetes Radio wieder zu finden. Dazu reisten sie
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zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her

und riskierten mehlige Gesichter. Als die Aufgabe

gelöst war, stärkte man sich mit einem sehr gesunden

Mittagessen. Danach gab es wieder eine Zeitreise,

diesmal aber eine geschichtliche, welche mit viel Mühe

von Poldi und Berni vorgetragen wurde. So erfuhren

die Teilis den Hintergrund des Zeltlagers. Nach so viel

Konzentration gab es schließlich wieder ein

actionreicheres Programm, nämlich das bekannte

Burgenspiel.

Auch nach den Abendessen ging es spielerisch und

lustig weiter, denn die Praktikanten/innen machten

einen Theaterworkshop. Dabei mussten sich alle in

verschiedenste Rollen versetzen. Danach war wie

gewohnt Abendfeier, doch in dieser Nacht sollten nicht

alle Teilis sehr viel schlafen, denn in jeder Stunde sollte

die Fahne von Gruppen bewacht werden, damit sie

nicht geklaut wird. Leider scheiterte diese Mission und

die Räuber konnten ihre Beute mitnehmen. Welche

Folgen das hatte erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe

vom Gaisthaler Kurier! (Anna Wagensonner)

Tajemství štíhlosti odhaleno

Gaisthal – Vědcům se konečně podařilo přijít na kloub

štíhlosti a atraktivitě vedoucího Linuse R.

Zodpovědnost za tento stav přičítají činnosti parazita

typu „tasemnice mozkožravá“. Nevýhodou

přítomnosti toxického nájemníka v  Linusových

střevech je ovšem úbyt a rozpad mozkové hnmoty.

Bohužel to vypadá, že parazit již vykonal téměř

veškerou práci! (Kuchyň)

In & Out

In: Sonne / Out: Regen

In: „We no speak Americano“ – es ist ein voll tolles

Lied… / Out: „We no speak Americano“ – …doch man

hört es andauernd!

In: Poker / Out: Memory (Eva Nickl)

Gaisthalský Blesk, sobota 7.8.2010

Šok ve stanovém táboře: Hlavní vedoucí

probuzena bez nohy!

Protéza již byla objednána

Gaisthal – „Proč zrovna já?!“ Tuto otázku si nyní klade

Tereza P. (25) z Čelákovic, toho času hlavní veoudcí

tábora v  Gaisthalu. Od sobotního dopoledne ji

nezbývá než se po tábořišti belhat o  berlích, protože

přišla o  nohu. Tři zabijáčtí slimáci přepadli nebohou

dívku dnes ráno krátce před ranní slavností v  jejím

stanu. Okamžitě se vrhli na její nohu, z  níž nakonec

nezbylo nic víc než malý pahýlek.

„Byl to pro mě naprostý šok. A  mám vztek sama na

sebe, protože kdybych bývala nezaspala a vstala o pět

minut dříve, nemuselo se to stát,“ sdělila nám

poškozená.

Protéza za zmizelou nohu již byla objednána. Jak nás

informoval německý hlavní vedoucí Julian S.,

kranzberský truhlář Stefan W. již na ni pilně pracuje.

(redakce)



Skandal am Mädchennachmittag: Essen aus

dem Schweineeimer

Vorhalle – Wie dieses Foto beweist, wurde den

Mädchen am MädchenJungenTag das Essen aus dem

Schweineeimer aufgetischt. Dies waren die Reste der

vorherigen Tage. Wie man sieht hatte die Lagerleitung

ihre Finger mit im Spiel und hatte dabei auch noch

mächtig viel Spaß. Domi M. tauchte nach Bericht eines

vorbei laufenden Teilis sein Gesicht in eines der vollen

Bleche. Da die Mädchen die „Keckereien“ aus dem

Schweineeimer ohne Bedenken aßen, obwohl alle sich

wunderten, warum das Essen so komisch aussah, und

viele sich sogar nachholten (also nichts bemerkt

hatten), gab es am Abend wieder essen aus dem

Schweineeimer. Dieses Mal fiel einer Teilnehmerin auf,

dass sie genau dieses Essen am Vortag in den

Schweineeimer geworfen hatte. Durch dies wurde die

schreickliche Wahrheit offenbart. Darauf rief diese

Teilnehmerin ihre Eltern an, die sie auch sofort

abholten.

Wird dieses schreckliche Vorhaben ein weiteres mal

durchgeführt werden? Die Mädchen hoffen, dass dies

nicht noch mal geschieht, da sie immer noch unter

Schlafstörungen litten, da sie, immer wenn sie die

Augen schließen, das Essen am MädchenJungentag

und wie sie es verspeißt hatten sahen. (Anonym)

Šéf gaisthálského parlamentu propadl

hazardu!

Gaisthal – Už dlouho se snažil náš plátek vyčmuchat

nějaké pikantnosti z  života nejvyšších gaisthálských

představitelů. Avšak ten nejhorší prohřešek proti

morálce jsme měli přímo na očích! Nejednou byl

spatřen předseda parlamentu Pascal jak bezhlavě sází

a prohrává obrovské částky v  pokru. Jistí lidé

spekulují, zda to nelze považovat za zpronevěru všem

gaisthálským zásadám a morálce.

Nakonec perlička – důvěryhodný zdroj nám potvrdil,

že již dříve zmíněný hodnostář uvažuje o  konfiskaci

pokru a po skončení našich dvou týdnů jeho odvezení

do své domoviny. (Milka Vyroubalová)

Zbabělý útok na šéfa kuchyně

Parkoviště – K nepěkné nehodě došlo, když prezident

účastníků Pascal přecenil své fotbalové dovednosti a

vykopl míč až daleko za umývárny. Vzhledem

k  fyzikálním zákonům (tzv. gravitace) dopadl míč

přímo na sporťák kuchyňského šéfa Marcuse B.

Povídá se, že mluvčí účastníků tímto zamýšlel posílit

svémocenské pozice a donutit šéfa kuchařů ke zrušení

neoblíbené služby v kuchyni. (Kuchyň)

Gaisthalský Kurýr, neděle 8.8.2010

Zpráva dne

Gaisthal – Vstali jsme v 7:30. Bylo to trápení vstávat

v  tak ranní hodinu!! Avšak dopolední program za to

stál. Rozdělili jsme se do zájmových skupin. Já jsem si

vybrala natáčení televizních novin. Natočili jsme tři

reportáže. První byla o  večeru v  casinu druhá

o  slimácích a třetí o  povodni ve stanu. Později byl

oběd a dopoledne byla hra na družstva. Plnění
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různých úkolů. Bylo to super. Večerní program byl

velice odpočinkový. I když film nebyl moc podle mého

gusta byl to fajn večer. Pak jsme si šli lehnout a těšili se

na další den. Teda aspoň já jo. (Adéla Uhrinová)

Der unerklärliche Drang zum Sang

Jungenwaschräume – Seit einigen Tagen können wir

getrost auf unsere Musikanlage und somit auf unser

geliebtes/verhasstes (hier teilen sich die Meinungen)

„We no speak Americano“ verzichten, da die Jungs mit

ihrem überraschenden Duschkonzert die Geräusche

im Umkreis vin gefühlten 70 km übertönen.

Da fragt man sich natürlich warum gerade die Jungs,

die man bei der Morgen und Abendfeier nur

vereinzelt zu hören bekommt, in der Dusche so laut zu

singen anfangen? Haben sie ein geheimes Duschbad

oder Shampoo, das dazu führt, dass man einen

plötzlichen inneren Drang verspürt seiner Stimmer

freien Lauf zu lassen? Oder singen sie nur so laut in

der Hoffnung die Mädchen könnten sie hören? Das

Rätsel um die singende Duschgruppe bleibt weiterhin

ungelöst…

Gaisthalský Blesk, neděle 8.8.2010

Čekání, čekání

Gaisthal – Kdy bude námi očekávaná BOJOVKA?

Jeden večer to vypadalo velice nadějně ale nic… Jana

R. se velice bála! Furt napjatě čekáme kdy to přijde…

Bojíte se? (Adéla Uhrinová)

REKLAMA: Nyní snídaně „Standard

Karibik“!

Snídaňová novinka: Letní vánek kokosu nyní osvěží

váš ranní požitek z  cereálií. Úžasná rafinovanost –

takto dorazí léto konečně i do Gaisthalu! (Kuchyně)

Gaisthalský Kurýr, pondělí 9.8.2010

Zpráva dne

Gaisthal – Tento den jsme opět zahájily rozcvičkou a

zpěvem. Následovala oblíbená hra karaoke. Skupiny

tajnůstkářsky vymýšleli svá představení. Po celodenní

přípravě následoval okamžik večera, kdy nastal tvrdý

boj o první místo. Jedna skupina honila agenta, jedna

měla příběh kachen. Také zde byl pohřeb hodného

manžela, Amerika, boj v  kasinu, a velice zajímavý

souboj mužů o ženu svých snů. Velice prudce a jasně

se dostaly do vedení kachny a souboj mužů. Avšak

nakonec o výsledku rozhodl tanec s Páťou. A proto se

vítězem stala skupina číslo 4 se 14,5 body a jejich

kachny! Avšak i  vedoucí se zůčastnily této akce a na

náhodně vymyšlená slova jednotlivých skupin měly

představení. A  některá byla fakt zajímavá! (Tereza

Foglarová)
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Gaisthalský Blesk, pondělí 9.8.2010

Massenpanik bei Ameiseninvasion in Zelt

1+2

Moritz E., der Held des Abends!

Mädchenlagerhof – Gestern, kurz vor der Abendfeier,

entdeckte Adela F. (16) Ameisen in ihrem Bett. Dies

jedoch war nur der Vorbote einer riesigen

Ameisenkolonne, die sich in rasender Geschwindigkeit

im Zelt der Opfer ausgebreitet hatten. Todesmutig

nahm der heldenhafte Moritz E. (18), ein

Zeitungsjunge/Aushilfskloputzer aus ärmlichen

Verhältnissen, den Kampf gegen die Killerameisen auf

und verhinderte eine Massenpanik. (Caro Hauser)

Drby: Nutelománie

Veranda – Po taboře se rozšířil zlozvyk „nutelománie“.

Tenhle šílený zlozvyk přináší zkázu. Nejen, že závyslák

ponoří obří nůž, či lžíci do toho nebohého kelímku a

olízne ji a poté ji celou strčí do úst a po zkonzumování

tohoto nugátového krému celou lžíci ještě slastně olíže,

ale ještě tu osliněnou lžíci znovu ponoří do krému, kde

jeho sliny udělají své. A  pak si tím mažeme chleby …

dobrou chuť! (Tamara Malinská)

Gaisthalský Kurýr, úterý 10.8.2010

Módní policie

Gaisthal – Po 1.týdnu tábora, kdy jsme mohli vidět

gaisthalské kočičky a kocourky jen v  ušmudlaných a

vytahaných mikinách, se nám včera naskytla příležitost

ohodnotit i  jejich bigcitylife outfity – čekal nás totiž

výlet v  Mariánských Lázních a následná promenáda

v  plavkách v  německém Weidenu. A  jako

nejveleváženější módní guru široko daleko musím říct,

byl to pohled pro body!

Za prvé – ač je Peťa B. v sojčích kruzích nováčkem, její

čarokrásné stylové plavky o  tom včera rozhodně

nevypovídaly – to děvče vypadá jako by bylo odkojené

velkými hvězdami a modedámami z Gaisthalu, jako je

například naše Lenička (jejíž vlasy včera opět zářily ve

světle slunce jako zlaté provázky a tak tak, dyť to

znáte…). No každopádně Péťa zabodovala a mě

nezbývá nic jiného než gratulovat! *****

Za druhé – byl by hřích nepochválit našemu elegánovi

Pájovi jeho nezaměnitelný styl. Ano, Pája moc dobře

ví, že svetříčkama rozhodně nic nezkazí.

Na závěr bych chtěla věnovat pár řádek tomu jak

neuvěřitelný přehled o  módě mají obyvatelé tábora –

každý přece ví, že pokrývka hlavy všech tvarů a barev

letí právě letošní léto – a tak mi zbývá jen smeknout

i  můj stylový klobouk před Matesákovou vágus

čapkou, Julianovo zeleným kloboučkem a Terčinou

sportovní kšiltovkou, která dokonale padne k Terce –

sporťačce.

Milá Sojčátka, tak včera to bylo na výbornou!

xoxo Vaše Anička Kušičková (Gossip Girl)
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„Hlídání vlajek“

Gaisthal – Když se všichni sešli u táboráku s tím, že si

zazpíváme pár písní, bylo nám oznámeno, že se tu

potuluje někdo, kdo bude chtít získat naši vlajku.

Postupně jsme se po skupinách vydali na „obchůzku“

terénu. Vyklubala se z  toho ale bojovka! Hudba na

začátku byla strašidelná, ale zbytek cesty proběhl

v  pohodě. A  to i  přes „Matesův koutek“ a prasečí

hlavu. Poslední skupina pak ještě zůstala na hlídce.

Vlajku jsme nakonec ubránili! (Eliška Vaňásková)

Gaisthalský Blesk, úterý 10.8.2010

Bojovka

Les – Včera při bojovce jste si určitě všimli hlavy

divokého prasete (pokud jste si ovšem nemysleli, že je

to přerostlá krysa). Záhadou ale zůstává či je to hlava?

Někteří zastávají názor, že vedoucí jsou kanibalové,

hlavu pověsili na strom a zbytek těla snědli. Jiní tvrdí,

že Linus tajně chodí do lesa na lov a tohle je jeho

nejcennější úlovek. (Petra Opltová)

Táborem se šíří epidemie myší a žab – aneb

Kup myš, zachraň Gaisthal!

=== placená inzerce ===

Pamperladen – Táborem se šíří nezadržitelná

epidemie podlých hlodavců a ještě horších

obojživelníků. GHÚ – gaisthalský hygienický úřad

uvažuje o  vyhlášení stavu nouze a zákazu vycházení.

Někteří místní obyvatelé se nechali slyšet, že tato

epidemie je ještě horší než invaze slimáků v roce 1933

a následný boj  s  nimi, který se protáhl až do roku

1935. Nebojte se ovšem nejhoršího, pracovníci vašeho

oblíbeného Pampru spolu  s  odborníky na deratizaci

vytvořili tým pro odchyt těchto potvor. Po odchycení

projde divá zvěř desinfekčním zařízením a poté jsou

proměněny ve Vámi oblíbené, neškodné a chutné

cukrovinky. (Janík Tománek)

Gaisthalský Kurýr, středa 11.8.2010

Tagesbericht

Die Börse

Gaisthal – Am Dienstag haben wir ein Spiel gespielt

wobei man handeln musste. Das verlief

folgendermaßen, jeder bekam 100 MG man musste

schaun wo die billigste Dinge waren und sie am

teuersten verkaufen. Dabei musste man Acht geben

das die Piraten das Geld nicht halbieren. Wenn man

über 500 MG hatte konnte man den Schwarzmarkt

besuchen wodurch man von den Polizisten (Mischa,

Michael) erwischt werden konnte. Die piraten waren

Moe und Domi D.
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Neigungsgrupen

Am Montag konnte man sich aussuchen was man am

Dienstag machen kann. Während die Jungs beim

Fußball geschwitzt haben (dabei gab es einige

Verletzte) konnten die Mädchen Ketten flechten. Die

meisten habe Cocktails gemischt. Feedback: es hat

allen gefallen, so einen Tag sollte es öfters geben!

(Daniel Goder)

Die Neigungsgruppen haben mir…

…gefallen: xxxxxxxxxxxxxx

…nicht gefallen: xx

Úterní poprask na burze

Gaisthal – Nikdo nemůže říct, že by se v  úterý

dopoledne na naší burze nudil. Právě naopak. Skupina

mladých investorů ji vzala přímo útokem, a tak se

ochodovalo o  sto šest. Při této příležitosti se také

rozjela masová akce policie proti překupníkům

černého trhu, při které bylo nemálo z  nich chyceno a

potrestáno podle gaisthalského zákoníku. Nehledě na

tato opatření pár z  nich proklouzlo rukám zákona a

obohatilo se o  nemalé částky. Tato invaze na burzu

skončila kolem poledne, kdy už se obchodníci unavili a

usedli ve Vorhalle na „něco menšího“. (Anonym)

Gaisthalský Blesk, středa 11.8.2010 –

zvláštní vydání

Tragický pád hvězdy

Veranda – Včerejšího večera se konala párty pouze

pro zvané. Hlavní atrakcí večera byla naše slavná

Léňa. Její příjezd proběhl díky jejím bodyguardům

v  poklidu, avšak v  momentu, kdy jejich ostraha

polevila, se ozvaly výstřely a Léňa se svezla k  zemi.

Hosté byli velice zaskočeni ovšem zábava se opět

rozběhla. O  Lénině zdravotním stavu nejsou žádné

oficiální zprávy, ovšem proslýchá se, že je mrtvá.

Doufejme, že pachatele brzy dopadnou… (GSpiel,

skupina 1)

Gaisthalský Kurýr, středa 11.8.2010 –

zvláštní vydání

Smrt Léni – fraška?!

Veranda – Údajně byla včera zastřelena megahvězda

Lenka Rambousková, ale je to opravdu pravda?

Odborníci se stále nemůžou shodnout, zdali bylo

možné Léňu zastřelit z  místa, které bylo uvedeno

v  bulvárním plátku Gaisthalský Blesk. Dokonce jsou

svědci, kteří viděli tuto celebritu živou a zdravou

opalující se na odlehlé pláži v  Thajsku  s  koktejlkem

v ruce. (GSpiel, skupina 3)

Gaisthalský Kurýr, čtvrtek 12.8.2010

Tagesbericht für Mittwoch: Das

Geländespiel

Oberpfälzer Wald – Am Mittwoch hatten wir unser

jährliches Geländespiel. Die 6 Gruppen starteten im

12 Minutenabstand. Alle Gruppen versuchten

möglichst schnell zu sein und arbeiteten die Posten

ab. Beim 2. Posten gab es einen Stau und die Gruppen
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trafen sich wieder. Während wir durch die Gegend

wanderten, verging die Zeit. Schließlich trafen sich alle

auf einer Wiese bei Rackenthal. Auch die Verletzten

waren hergebracht worden. Es gab Essen und es

wurden Spiele gespielt. Als es langsam dunktel wurde,

Sangen alle zusammen Lieder und am Lagerfeuer.

Schließlich schlüpften alle, außer den Verletzten die

mit dem Auto ins Lager gebracht wurden, in ihre

Schlafsäcke und versuchten zu schlafen. Irgendwann

in der Nacht wurden wir geweckt und los ging es zur

Schatzsuche. Am Ende gewann Gruppe 2 und alle

gingen in die Zelte um noch etwas Schlaf zu

bekommen. (Sara Nickl)

In & Out

In: Poker, Ritter Sport, Disco, Musik

Out: Regen, Gaisthaler Bild, „We no speak

Americano“, Schimpfwörter

(Levin)

Džusík rulez

Pampik – Džus Peboni Holiday pomerančové příchuti

ovláda mysl Fellas crew! Pokaždé, kdy otevíra po

obědě Pamperladen, tak můžete vidět Fellas crew, jak

popíjí džus u stolu. (Sergej Nesvetaev, Dominik Beran,

Jakub Šťáhlavský)

Gaisthalský Kurýr, pátek 13.8.2010

Safari

Les – Včera odpoledne se účastníci tábora proměnili ve

zvířata a snažili se co nejlépe schovat v lese před tgry a

lovci. Vymýšleli si zajímavé úkryty, ale našli se i takoví,

kteří se jen tam potulovali po lese a doufali, že je lovec

ani tygr nechytí. Hra se bohužel nedohrála, protože

začalo pršet a všechny zvířata musely prchat do

tábora. (Kája Franclíková)

7 minut

Veranda – Fellas crew  s  jejich pomocníkem dokázali

neuvěřitelných 7 minut udržet 2 flašky v  natažených

rukách. Ruce bolely a štípali, ale přesto to Fellas

dokázali! (Sergej Nesvetaev)

Tagesbericht

Gaisthal – Nachdem wir uns gestern beim GSpiel

extrem ausgepowert haben (man sollte umbedingt

erwähnen, dass meine Gruppe gewonnen hat! :))

durften wir heute morgen ausschlafen. Nach einem

wie immer leckeren Frühstück spielten wir ein Spiel,

das das Lagerparlament für uns vorbereitet hatte.

Nach dem Mittagessen wurden wir dann auf Safari

geschickt. Als das Spiel gerade zu Ende war, wir aber

alle noch im Wald standen fing es an so richtig zu

pissen. Vollkommen nass und Krepppapier

verschmiert retteten wir uns zurück unter die

Vorhalle.

Am Abend fand unsere „Wetten, dass…“Show statt.

Unter den Wetten waren sowohl sportliche, lustige

oder einfach nur ekelhafte. Aber auf jeden Fall kann

man sagen, dass unsere Moderatoren Davča und

Berni Thomas Gottschalk extrem getoppt haben!

Alles in Allem war das ein sehr gelungener Tag und

dass die GaisthalZeit schon wieder vorbei sein wird

ist wirklich jammerschade. (Gesine Dornhöfer)

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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Gaisthalský Kurýr, sobota 14.8.2010

Tagesbericht

Gaisthal – Včera ráno jsme měli vyrábět obálky na

marionetky :) V  tom nám vedoucí řekli, že budeme

běžet Paarlauf. Cesta se běžela skvěle až na tan

kopeček :). Úkoly byly taky super. Pak nastal skvělý

oběd. Po obědě jsme měli volno a připravovali jsme si

trička na fotbalový zápas :). Pak jsme šli hrát hotbal a

napřed začali kluci a až pak teprve mi. Místo

fotbalového hřiště, tam bylo bahno a voda, takže jsme

byli všeci špinaví. Poté jsme se všichni osprchovali a

nastala nejlepší večeře. Po večeři nastala poslední a

super diskotéka :). Během disko nám kuchyň

nachystala tradiční bouli. Tak nastali pusinky a

pusinky. Po disko jsme se loučily  s  naším milovaným

táborem a pak jsme šli spát. Brou brou poslední noc.

(Sabrina Fröhlichová)

Zpráva dne

Gaisthal – Včera večer byla poslední rozlučková

diskotéka. Myslím, že jsme se docela bavili. Poté přisel

abschluss Abend, při kterém jsme se symbolicky

rozloučili. Asi 34 hodin po večerce přišel očekávaný

přepad Fähnleine 1, 3, 4, který byů zorganizovaný nám

všem známými Fellas. Mnoho lidí utrpělo velké škody

na majetku, jako např. Jirka Královec, kterému

nezůstaly jediné čisté boty. (Dominik Beran)

Tagesbericht

Gaisthal – Gestern früh haben wir unsere Marionetten

gebastelt danach haben wir einen paarlauf gemacht

der durch den Wald ging und nicht so lang war aber

dafür viele Posten hatte. Dann am Nachmittag war das

große jährliche Fußball Turnier aber leider gewannen

die Betreuer ganz knapp. Zum Abendessen gab es

dass Lager Schwein zum Abendessen nach dem es von

den Köchen entführt wurde. Zum Abend war mal

wieder eine Abschluss Disko mit Punsch. Und dann

bekammen wir einen Vortrag und einen Kalender von

der SdJ und nach der Abendfeier gingen wir um 11

Uhr schlafen. (Jakub Sum)

…a na závěr tu máme ještě ódu na Gaisthal

od anonymní německé básnířky:

Gaisthal, du bist so wunderbar

mit deiner ganzen LeuteSchar

Du erfreust mich jeden Tag

und weil ich dich so gerne mag

komm ich jedes Jahr wieder

und knie vor dir nieder!

Frühsport um sieben, Frühstück um acht,

das ist das, was immer gute Laune macht

Auf der ganzen Welt ist es am schönsten hier

Gaisthal, mein Herz gehört dir!

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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Gaisthal Junior 2010

Týden plný her, srandy, soutěžení, občas i  strachu a

napětí. To všechno jsou synonyma letošního tábora

Gaisthal Junior pro naše sojčí "prťata". :)

Podmořské putování světovými oceány odstartovalo

nečekaným nálezem lahve  s  mapou k  pokladu. Byl tu

ale háček: mapa byla, avšak jméno místa, kde hledat,

nebylo. Právě pro tyto případy byl na naší ponorce

neustále přítomen tým odborníků „na slovo vzatých“,

kteří bezpečně rozpoznali, do jakých míst byla lahev

proudy už zavlečena.

Vydali jsme se tedy zpět po její trase a v  každém ze

světových oceánů po pokladu pátrali. Naskytlo se nám

tak i několik příležitostí k poznání nejrůznějších zákoutí

podmořského světa a jeho obyvatel. Od živočichů

ledových moří po rostlinstvo a pohádkové bytosti

v Tichém a Atlantském oceánu.

Poklad byl ale bezpečně uschován až v  posledním

z  oceánů, v  Indickém. Jeho strážcům, želvě a

chobotnici, jsme během dlouhé cesty nasbírali plno

jejich oblíbených perel, za které nám oni na oplátku

dali klíč od truhly. Poklad jsme tedy úspěšně našli a

právě jeho nalezení jsme poslední den pořáááádně

zajedli, zapili a i tanečně oslavili :) (...tímto děkujeme

Natálce za její super sólový výkon:)).

I když je už naše prázdninové dobrodružství za námi,

nesmutněte, příští léto to v  Gaisthalu zase

rozjedemeeeee :)

Ahoj, Vaše Adélka :*

15.8.2010

R áno po krátké rozcvičce nás čekala velice chutná

snídaně a poté hned za půl hodiny program.

Program jménem „Stadtrallye“ jsme plnili do oběda.

dopolední hra se mi velice líbila, obzvláště jednotlivé

posty u  vedoucího. Po obědě přijeli naši kámoši

z  Německa a hned jsme se skamarádili. Hráli jsme

si s nimi hry. Např. skákání přez švihadlo, přez gumu,

fotbal a mnoho dalšího. Po velice náročné, ale moc

pěkné hře nám hlavní vedoucí vysvětlili, jak to tu

vlastně chodí. Pravidla zakončilo krásné počáteční

divadlo. A  potom to nejlepší: Seznamovací večer!

Dobrou noc <3

Anička Vinšová
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15.8.2010

Tabes Bericht

R áno jsme se probudili, a udělali jsme rozcvičku. Po

rozcvičce následovala ranní slavnost. Po snídani

následoval program. A  šli jsme do městečka Gaisthal.

Plnili jsme různé úkoly a kradli jsme farmářům jablka.

Temto úkol se nám všem líbil. Potom jsme šli do

tábořiště kde jsme se najedli.Po obědě jsme měli 1

hodinu volno. Po hodině volna jsme

sportovali  s  vedoucími. Při této hře přijeli němečtí

kamarádi. Hned jak jsme skocili následovali pravidla.

Po pravidlech následovala večeře. Do půl desáté jsme

hráli seznamovací hry. Po hrách jsme šli spát. Myslím

že se tento den líbil všem.

TomášMyšička

16.8.2010

V zbudili nás a museli jsme se do deseti minut

připravit na rozcvičku. Vyšli jsme ze stanu a byla

rozcvička. Pak jsme šli do stanu a připravili jsme se na

snídani. Po snídani jme hráli Pink Ponk. Pak jsme se

učili německy, zpívali a tančili. Potom jsme hráli hru na

ůkoly. Po večeři jsme hráli zase Pink Pong. a pak byla

u  táboráku Pantomima. Asi za čtyřicet minut byla

bojovka. Moc se mi den líbil!

Kristián Beran

16.8.2010

Heute Morgen haben wir Frühsport gemacht.

Anschliesend haben wir uns angezogen und die

Zähne geputzt. Dann haben wir uns EssenGeschür

geholt und haben Frühstück gegesen Müsli, Semeln,

Marmelade, Wurst, Käse, gab es anschliesend haben

wir unser Geschür abgewaschen und abgetrocknet.

Die Betreuer uns in 3 Gruppen eingeteilt. Die eine

Gruppe hat gesunge, die andere hat getanzt und die 3

gruppe hat bokabeln in Cheschisch gelernd. Dann

haben wir Mittagessen. Nach den Mittagessen hatten

wir 1,5 h Pausen gehabt. Dan wurden wir nochmal in

5 Gruppen eingeteild und mussten 111 Fragen

beantworten. Danach haben wir unser geschier geholt

und haben abendbrot gehabt.

Dan haben wir Lagerfeuer gemacht. Dann sind immer

ain parr Kinder in den Wald gegangen  zu einer

Gruselwanderung. Wir waren in 2er gruppen

zusammen und mussten lichter folgen.

Anna Laffert



17.8.2010

Dnes jsme vztávali v 7:30, takže o 30minut dřiv než

obyvkle. A  neměli jsme rozcvičku, protože včera

byla bojovka. Sice pořád prší, ale vedoucí vymysleli

program i  vevnitř. Nejdříve jsme dělali zvířátka ze

sádry, malovali barvami na sklo, dělali fotoromán,

peneženku z  krabičky od mléka, přívěšky a tancovali.

Program odpoledne byl: posbírat co nejvíce bodů

z různých prolézacích a jiných stanovišť. Mezitím jsme

dostali svačinu. Po asi tak půlhodince volné zábavy

jsme měli večeři a po další půlhodince přehlídku a

vyhlášení krále a královny moří. Organizace této

soutěže se mi též líbila, ale asi bych vyhodil Justina

Biebera. Den byl dobře udělaný a mě se docela líbil.

Adam Štorek

18.8.2010

A ls wir am 3. Tag aufwachten waren wir froh das es

nicht Regnet. Dann machten wir Frühsport. Zum

Frühstück gab es mal wieder Cornflakes. Dann hatten

wir Pause. Nach der Pause versammelten wir uns

unter der Vorhalle. wir wurden in Gruppen eingeteillt

und mussten Fragen zu Sdj. Darüber erkannen wir

davor ainen kleinen Bericht. Danach gab es

Mittagessen. Dann hatten wir Pause. Nach der Pause

machtehn wir allein Aufwarmtraining. Nach dem

Training das Jungs und Madchen augeteilt war

durften wir unsere eigenen Schachlichspiess mit

Speck, Fleisch und Paprika gestalten. In der Weilel

hatten die Betreuer das Feuer angemacht, so dass mir

unsere Speisse girillen konnten. Das war dann unser

abendessen. Nach diesem leckern Malzeit spielten wir

ein Spiel Names 1,2 oder 3 das Spielt man wie das im

Fernshen. Dann machten wir noch Abentfeier

gemacht und dann wor Schluss.

Christoph Laffert

18.8.2010

A ls erstes haben wir die dutschen und die schachen

eine Lernstunde bekommen. von Tobi und

Mischa. Nachdem Mittagessen war Mädchen und

Jungs Tag. madchen haben getanzt, geschminkt,

marsiert, Frisuren und und Perlenschmuck gemacht.

Die Jungs haben Sport getriebben und am Lagerfeuer

gegessen und die Madchen haben sich selbst essen

gemacht genauso wie die Jungs. Als nachspeise gab

es Früchtespeise mit verschidenen Sossen für die

Madchen. Am Abend haben wir eine Quizshow

gemacht. Es waren verschiedene Gruppen und hat die

Nummer der Gruppe bekommen. 1,2 oder 3 der

sendung Gruppe 2 hat gewonnen. Als letzte sind wir

ins Bett gegangen.

Michelle Reif

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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19.8.2010

S
nídaně mi chutnala, dala jsem si housku s nutelou.

Když jsme se chystali a cestu tak se mi nelíbilo že

jsme museli nosit ty hloupé čepice z  papíru, ale ten

výlet byl super. Nejvíce se mi líbil poslední post,

protože mě bavilo, že jsme u toho museli aspoň trochu

přemýšlet. Když jsme dorazili tak mě hodně boleli

nohy a měla jsem hlad, ale naštěstí tam jsme měli buřty

a ta druhá procházka mi přišla na nic jinak to bylo

super! :)

Nikolka Lněničková

JAPA 2010

Letošní gaisthalská JAPA 2010, která – jak už její

přívlastek napovídá, se konala v Gaisthale – byla podle

mě fakt vydařená. Většina z  nás se ukázala už ve

čtvrtek večer. Zahájení proběhlo stručným úvodem ze

strany hlavních vedoucích Míši a Domiho D. Kuchyně

nás obdařila skvělou večeří u táborového ohně, kde si

všichni v  příjemné sojčí atmosféře nadšeně povídali.

Následoval malý seznamovací program, který nabral

zajímavých rozměrů v  momentě, kdy jsme se na

každého z nás dozvídali nečekaně zajímavé informace

:) Z Vorhally jsme se přesunuli do ARaumu, kde jsme

v ještě uvolněnější atmosféře pokračovali v debatách

nejrůznějších druhů – a nebylo by to naše klasické

uskupení Janík a jeho harém, aby se debata

nedostávala do šílených dimenzí. Mládežníci pod 18

večer ukončili o něco dřív než ostatní, aby se pořádně

vyspali na zajímavý páteční program.

V  pátek nás navštívil pan Wolfgang. Naučil nás

spoustu jednoduchých a přesto zajímavých her, ze

kterých jsme si myslím všichni něco odnesli – od

prodeje zbraní, ovoce, otroků a drog na arabském

trhu přes mávání magic stickem (což zejména naší

skupinu neskutečně vyčerpalo) až po společnou cestu

toxicky zamořenou půdou, kde jsme měli k  dispozici
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deset beden od lahví, abychom neumřeli, a v cíli jsme

se nakonec dozvěděli, že jsme se dostali do vysoce

hlídaného vězení, takže jsme se zase společnými silami

dostávali zpět, a někteří z  nás při tom podávali až

nečekaně dobré výkony. Nakonec nám Mates nakreslil

auto a teď přišla řada na jednotlivce: přirovnat se

k části toho auta podle toho, jak jsme se při útěku cítili,

a v  závěru sdělit celkový dojem a pocit z  programu.

Mimo jiné se dopoledne dostavili taky pán a paní ze

západočeských aktualit, aby nás natáčeli a

znervózňovali při programu :)

Pan Wolfi nás večer opustil, zato přijela další runda

účastníků a Aduš  s  Léňou nám připravily noční

Paarlauf, kde teda skoro nikdo neuspěl. S Milkou jsme

se ztratily hned po prvním postu (upřímně jsem

doufala, že máme na víc :)) a Janík zas statečně

odháněl zuřivá psiska, co se vrhala na Josefínu. Bravo!

Naštěstí se nikomu nic nestalo a večer mohl opět

pokračovat v  podobně velkém stylu jako ten

předchozí. Na tuhle noc ovšem někteří budou dlouho

vzpomínat..;) Asi není třeba psát konkrétní jména.

Ráno nás zaskočila zpráva o netekoucí vodě a polední

program byl, když budu mírně přehánět, jakýmsi

malým seminářem o  přežití v  přírodě. Naučili jsme se

používat kompas, orientovat se v  mapě, dělat uzly a

poznávat stromy a pro ty, co u  sebe běžně nosí kus

hořčíku, Domi D. udělal malou demonstraci

rozdělávání ohně bez sirek či zapalovače. Všechny tyto

informace jsme měli odpoledne uplatnit v  malé G

Spiel, která se v  případě naší skupiny proměnila

z  mírumilovné procházky v  bloudění

postapokalyptickým lesem. Nakonec jsme v tom nebyli

sami. Vrátili jsme se mrtví do tábora, dopřáli si

výborné večeře (musím říct, že se kuchyně činila).

Večer probíhal přibližně stejně, jako ty předcházející,

ovšem ve značně mrtvější náladě. Náš dekadentní

spolek, obohacen o Kaličovu přítomnost, se zavřel do

Pampíku, dojížděl zásoby a jako vždy řešil něco

duchaplného. Zabodli jsme to o dost dřív než obvykle.
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Už z  rána nás opustilo pár lidí a JAPA se blížila ke

konci. Dopoledne se neslo v  duchu uklízení a mnohé

z  nás přepadla melancholie. Následoval klasický

Abschlusskreis a pak už nezbývalo než se rozloučit,

nasednout do aut a...jet.

Odpoledne jsme se ještě zastavili v  big city Nýřanech

na oběd, rozloučili se  s  těmi, co zůstali, a ve značně

menším počtu a ponuřejší náladě jeli do další

destinace. Navzdory zimě to byla parádní akce.

Tleskám vám :)

Adéla Fredy

JAPA 2010: „Alltag eines Betreuers“

Vom 9.09.2010 – 12.09.2010 trafen sich alle Gaisthal

Begeisterten mal wieder auf unserem wunderschönen

Zeltplatz. Das Programm drehte sich vorallem um die

Aufgaben eines Betreuers, also genau das Richtige für

Betreuer und die, die es werden wollen.

Am ersten Abend, nach der Anreise der Teilnehmer,

gab es eine kleine Einführung von Domi und Misa und

anschließend ein leckeres Abendessen am Lagerfeuer.

Das Abendprogramm bestand dann noch aus einem

kleinen Kennenlernabend, wo vorallem der Spaß nicht

zu kurz kam.

Am nächsten Tag bekamen wir Besuch von Wolfgang

Wilfling, der uns die Themengebiete „Zusammenhalt“

und „Teamarbeit“ näher bringen wollte. Wir starteten

mit einer kleiner Kennenlernrunde und gingen dann

über in einfache Spiele, die bei allen Teilnehmern auf

Begeisterung stießen („Also ich bin jetzt ein

Schamane..“ ). Am Ende des Programms waren wir

alle fasziniert und konnten gar nicht glauben, dass mit

so einfachen und kleinen Spielen in so kurzer Zeit

Zusammenhalt hergestellt werden kann.

Hier nochmal einen großen Dank an Wolfgang für

den supergeilen Tag! Abends gab es dann noch einen

kleine Paarlauf, den die meisten einwandfrei

meisterten (Orientierung ist nicht jedermanns

Sache..).
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Der nächste Tag begann mit einer Auffrischung

unserer Kenntnisse zum Thema Kompass, Karten

lesen und Knoten machen. So stand dem Geländespiel

nachmittags also nichts mehr im Wege. Wir wurden in

Gruppen aufgeteilt und mussten so, mittels einer Karte

und wenigen Hinweisen auf den Weg, zum Ziel

gelangen, was den meisten Gruppen auch gelang (Wo

wir nun wieder beim Thema Orientierung wären..).

Den Abend ließen wir dann noch gemütlich beim

Essen (welches wie immer super war) ausklingen.

Der Sonntag wurde dann gänzlich fürs Aufräumen

genutzt, was wir relativ schnell meisterten und so die

meisten Teilnehmer schon gegen Mittag den Weg

zurück nach Hause antreten konnten.

Jetzt noch einen Dank an alle, die dabei waren, für das

super Wochenende und zum Glück lässt Japa nicht

lange auf sich warten, sodass wir uns spätestens im

November alle wiedersehen

Caro Hauser

JAZYKOVÉOKÉNKO

Jasickowäh ockähncko // Špráchfenstrchen

Substantiva:

der Alltag,e = všední den

der/die Begeisterte, en = nadšenec

die Einführung,en = úvod

das Themengebiet,e = tématický okruh

der Zusammenhalt, = soudružnost

die Auffrischung,en = osvěžení

der Knoten,  = uzel

der Hinweis, e = indicie, pokyn

das Aufräumen,  = úklid

Adjektiva:

einwandfrei = bezvadný, bezproblémový

Slovesa:

näher bringen = objastit, přiblížit, vysvětlit

ausklingen lassen = nechat odeznít

Obrat(y)

der Spaß kam nicht kurz = o  zábavu nebyla nouze

(prostě byla hlína :))

supergeiler Tag = nejhustší den (jak jinak, když je

v Gaisthale!!)

zum Ziel gelangen = dosáhnout cíle (pro některé z nás

skutečná výzva!!!!)

Praktická věta nakonec:

Also ich bin jetzt ein Schamane. = Takže teď jsem

šaman.
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SOJKA NA DRÁTĚ

Tož zdar jak sviňa všeci. Sice só už géčka aj Japa v pali,

ale nezófejte, ještě se přeci všeci zgómnem na

členském což? Dófám, že se tam všeci holpecem

zčeknem... Ale teďkonc už nebudu zbytečně plácat a

hópnem rovnou na otázku, což? Otázka pro tentokrát

zněla: Co ode mě dostanete, když Vám řeknu:

Já Ti dám jednúc po ryngli ...

Kalič: Po gebuli

Luky K. : Jednu po hubě

Terka: Jednu po držďce

Kačák: Malou rybičku

Madla P. : Naběračku bramboračky

Kačka S. : Švestku

Adéla Fredy: Facku

Anička K.: 1 koláč

Pan král Mates: Přes ústa

Josefina W.: Něco o švestkách

Eliška V.: Klobouk

Ivča K.: Ryngle? To je švestka

Tobi E.: Kousek koláče

Linda: Podprsenku? :)

Léňa: 1 švestku

Anni: Dát facku

Adélka: Preclík

Janík: Švestku, nebo něco podobného

Milča V.: Švestku

Peťa (ten kluk): Jednu po čumáku

Ohna: Tak to znamená do držky, do nosu konkrétně

Julda: Něco k jídlu, ale nevím přesně co

Míša: No bála bych se, že mi jednu střelíš

Peťka (ta holka): Nějakůůů... nějaký zárobok (výplatu

;))

Tož celkem mě vymáklo, že nejpřesnější odpověď měl

krom Péti ten největší brněnské cajzlik. Ale já si stejně

myslím, že se furt dělá, ale ve skutečnosti má to Brno

moc rád. Že Ohno? Dokonce jsem ho jednou načapal,

jak si tajně béká: Jóo Brno je ten nejbetálnější štatl na

světě ...

Tož se mějte zatím betálně a naviděnou na ČS ;)

Davča



Zpráva ze třetího krakonošího rozjímání

v Hulíně

Krakonoší setkání je velký svátek. Vzhledem k tomu, že

se oficiální slet koná jen jednou ročně, tak se většinou

všichni snaží dorazit a fakt se ukazuje, že Krakonoš

svou funkci plní beze zbytku, jelikož někteří z  nás se

víckrát v  roce opravdu nesejdou. A  to pak začínáme

všeobecným údivem nad tím, jak ti druzí zestráli, zhub

li, ztlousli, rozešli se, sešli se (někteří to stihnou i více

krát v roce) apod. V Hulíně tomu bylo nejinak.

Chvilku trvalo, než jsme se sjeli z  různých koutů naší

vlasti a poznali se (ba ne, to už je nadsázka, ale i  to

jednou přijde) a pak jsme se vrhli do víru pestrého

programu. To víte, jsme už trochu banda stará a

zhýčkaná, tak si vybíráme místa s plným servisem. Ten

tokrát náš čekali samostatné chatičky, před nimi vyhří

vaný bazén, o  kus dál restaurační zařízení, které

rozhodně nezavíralo se slepicemi, kurty na tenis, mi

nigolfové hřiště, romantická lavička na břehu rybníč

ka, bečící stádo na kopci, dřevěný altán lákající

k posezení...

Počasí koncem června nám přálo a co vám mám poví

dat, byla to velká, těžká pohoda. Sojčí rentiér má vý

hodu, že ráno nemusí vstávat, program už není ani

edukativní ani neklade moc velké nároky, prostě se

sejdeme a příjemně spolu trávíme čas.
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V  sobotu pro nás letošní organizátoři připravili sešup

na kolobrndách z  hory Monínce, výuku na odpališti

místního golfového hřiště, odpolední turnaje

v dostupných sportech, koupání a samozřejmě  s blíží

cím se večerem bylo třeba přijmout nového čekatele. Je

diným letošním adeptem byla Móňa, takže to trochu

slízla, ale protože je to holka šikovná a Sojka kovaná,

tak to všechno nakonec zvládla a stala se řádnou Kra

konoškou. K tomu vám obligátně bližší informace ne

podám, neb je to tajné, stejně jako fotky z  obřadu a

musíte si zkrátka počkat :)

Třeba se jednoho dne dočkáte a přijde vám dopis od

tajemného velkého Krakonoše. Tak a co říct na závěr?

Děkujeme Lukymu a Špigymu za organzaci letošního

ročníku a už se těšíme na příští rok, který tu bude hop

a skok a s ním další vypečený krakonoší víkend!

ZdravíMadleska K.P.K.
(Krakonoška první kategorie)
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OSMISMĚRKA

Z S U B M A B A B A

K O P R Y S Y R K V

F E V A N O L C O Z

M A S O S N I K L K

V K U O D E N I K U

N Z O N O T A O Y M

E A D N A N R I S A

R K C O D O P K U V

B A E E R O O A O K

Y Z B P O T R A V A

Slova k  vyškrtání: akcie, baba, bambus, bedna, brok, bylina, clona, deník, dovoz, erby, fauna, kolky, kondor,

kopr, krysy, maso, mrva, nedouk, nikl, nouze, potrava, prorok, skot, sonet, vápno, vousy, vzdor, zakázka,

zkumavka.

Kačka

Tajenka: Gaisthal je takovámalá       



PrahaBřevnov  6.5.2010

Přítomní radní: Lenka Rambousková, Ondřej Křížek,

Petr Vondruška, David Šimek, Pavel Bobek, Michaela

Bauerová

Nepřítomní: Tereza Pražská, Adéla Bosáková,

Kateřina Lišková

Přítomní přísedící: Kateřina Spielmannová

Témata: Zhodnocení proběhlého plesu, příprava

letního tábora Gaisthal Klasik, příprava letního tábora

Gaisthal Junior, příprava Bambiriády

Gaisthal  5.6.2010

Přítomní radní: Ondřej Křížek, Petr Vondruška,

Michaela Bauerová, Adéla Bosáková, Kateřina Lišková,

Nepřítomní: Lenka Rambousková, David Šimek, Pavel

Bobek, Tereza Pražská

Přítomní přísedící: Monika Ženíšková

Témata: příprava letního tábora Gaisthal Junior,

příprava projektů na Fond budoucnosti a Co nás baví,

Propagace letních táborů, Zobák

PlzeňKoterov  2.7.2010

Přítomní radní: Petr Vondruška, Michaela Bauerová,

Kateřina Lišková, David Šimek, Pavel Bobek, Tereza

Pražská

Nepřítomní: Lenka Rambousková, Adéla Bosáková,

Ondřej Křížek

Přítomní přísedící: Kateřina Spielmannová

Témata: Zhodnocení výroční zprávy, reportáže R1

ZAK, Finance, Příprava letních táborů, Internet a

propagace

Nýřany  22.8.2010

Přítomní radní: Petr Vondruška, Michaela Bauerová,

Kateřina Lišková, David Šimek, Pavel Bobek, Tereza

Pražská, Lenka Rambousková, Adéla Bosáková

Nepřítomní: Ondřej Křížek

Přítomní přísedící: Kateřina Spielmannová

Témata: Zhodnocení proběhlých táborů Gaisthal

Klasik a Junior, příprava JAPY, Zobák

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ



PROSTOR PRO VAŠE SOJČÍ POZNÁMKY






