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Nazdar Sojky z naší školky!

Nové redakční koště dobře mete, a tak vám jarní větřík

do vašich schránek přivál další číslo Zobáku dokořán.

Podle vašich ohlasůmůžeme usoudit, že se naše čtenář

stvo vyznačuje vysokou úrovní mediální gramotnosti.

Nedlouho po vydání minulého čísla Zobáku zaplavily

naši redakci vaše četná odhalení i stížnosti k tzv. „kauze

Ghost Writer“. I  přesto jsme se rozhodli tuto mystifi

kační vlnu jen tak neopouštět, protože co si budeme

povídat: na každém šprochu pravdy trochu!

Kromě dalšího vydání Ghost Writera a příbuzného,

čtenářsky nadmíru oblíbeného sojčího bulvárku z pera

naší dvorní Klatschtante Kačáka na vás v tomto čísle če

ká čerstvá dodávka Tagesberichtů z právě proběhlého

Velikonočního tábora. Tak se děste a třeste, co na vás

prozradila každodenní slohová cvičení vašich žin

kovských kamarádů.

Mimo tohoto zpravodajství z Čech pro vás máme při

praveno další pokračování nekonečného moravského

seriálu „Sojka na drátě“. Ani Bavorsko ovšem nepřijde

zkrátka – o to se postarali naši zahraniční dopisovatelé

v rubrice „Jazykové okénko“.

Milí čtenáři, příjemné a fruktifikující čtení vám přejí

Léňa, Terka a Pája
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Milé Sojky, milí kamarádi,

předseda musí tu a tam vynadat, že si zrovna některý

z radních nepřečetl zápis z rady nebo že některý radní

zapomněl na svůj úkol. Jindy je zase obtížné koordi

novat činnost rady z důvodu časového vytížení jednot

livých radních. Do toho nejrůznější administrativní

a organizační povinnosti, nutnost plánovat a promýšlet

věci s určitým předstihem a nakonec ještě neustálý po

cit odpovědnosti. Na druhé straně je ale úžasný pocit,

když se Sojce něco vydaří a když člověk vidí, že to

všechno snažení k  něčemu je. A  přesně takový pocit

mám nyní, když několik dní po skončení velikonočního

tábora píšu tyhle řádky.

Už dlouho před Velikonocemi vše nahrávalo tomu, že

se tábor vydaří. Kačák, coby hlavní vedoucí za českou

stranu, měla přípravy pevně v rukou a ukázala, že není

žádný nováček, ale naopak profík, který myslí na všech

no. Společně  s  německým hlavním vedoucím Domim

se snažili, aby byl tábor ve všech ohledech dotažený do

nejmenšího detailu. Do toho kombinace skvělého poča

sí, kvalitního ubytování, chutného jídla a jako bonus

ještě několik tělocvičen, sportovišť a krásné okolí.

A  abych nezapomněl na to nejdůležitější – skvělý tým

vedoucích a především výborná parta účastníků

z obou stran hranice.

Za sebe jsem si tábor výborně užil. Nejdřív jsem měl

trochu obavy z  toho, že v  týmu budou chybět někteří

ostřílení a zkušení vedoucí. Naopak se ukázalo, že tým

vedoucích byl perfektně sehraný a fungoval výborně

jak na pracovní tak i na osobní úrovni. Jsem moc rád,

že mezi mladšími vedoucími se objevilo hned několik

nadšených a schopných tváří a doufám, že jim to jejich

nadšení vydrží!

Je to vážně skvělý pocit, když vidíte, že to všechno ně

jak přirozeně pokračuje, navazuje a že Sojka není jen

nějaká krátkodobá záležitost. V současné radě už sice

nemáme nikoho, kdo by se osobně podílel na založení

Sojky a všichni z nás jsme pouze nasedli do rozjetého

vlaku. Přesto je vidět, že nám všem na Sojce záleží a

doufám, že mluvím za celou radu, pokud řeknu, že ta

práce nám pořád dokola přináší radost a osobní

uspokojení.

Sojka ale není jen o  těch konkrétních akcích nebo tá

borech, ale také o  tom, abychom na takovou činnost

získali peníze z  nejrůznějších zdrojů. Činnost Sojky je

do značné míry závislá na finančních dotacích nejrůz

nějších institucí. Bohužel se letos naplno projevilo šet

ření ve všech oblastech a Sojka získala mnohem méně

peněz, než by pro letošní rok potřebovala. Dlouhodo

bě se snažíme držet cenu našich táborů na přijatelné

úrovni, nicméně tato částka zdaleka nepokrývá sku

tečné náklady spojené  s  táborem. Letošní luxusní

ubytování na velikonočním táboře v kombinaci s nezís

káním dotací v potřebné výši znamená, že Sojka bude

muset určitou část nákladů doplácet ze svých vlastních

úspor a po celý zbytek letošního roku výrazně šetřit.

Na jedné straně je vidět obrovské nadšení radních, pří

sedících, účastníků, Krakonošů a dalších sojčích kama

rádů. Všechno klape tak, jak má – a je vidět, že celá ta

námaha má určitý smysl a přínos. Na druhou stranu

mě mrzí, že kromě toho neustále řešíme i  méně zá

bavnou a na první pohled neviditelnou otázku  finan

cí  –  a bohužel tento neustálý boj o  získání

potřebných financí nás stojí hodně úsilí, času a také

nervů.
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

A pokud namísto uznání a obdivu ze strany některých

institucí přichází pouze oznámení o  odmítnutí žádostí

o  přidělení dotací, je to vážně smutné. Rada ale

pracuje naplno a nějak se s tím popere! :)

Nedávno jsem narazil na deset let staré číslo Zobáku,

ve kterém můj předchůdce – čestný předseda

Poldi  –  psal svou oblíbenou větu, že „tu káru musíme

táhnout dál!“, a že když Sojku zakládal, bylo to  s  tím,

že to není jen krátkodobá záležitost, ale  s  tím, že ho

ještě určitě přežije.

Protože Poldimu a Madlesce se přesně před měsícem

narodilo už druhé dítě, rád bych jim kromě obrovské

gratulace poslal ještě drobný vzkaz:

Poldíku a Madlesko, tu káru táhneme dál, jak nejlíp

umíme! :)

Petr

AKTUÁLNÍDĚNÍ V SOJCE

Mémilé Sojky,

jaro je v rozpuku, Velikonoce za námi, zkouškové před

námi, za chvíli zaklepe na dveře i vysvědčení, a potom

už nezbývá než sbalit čamadán a vyrazit do Géčka.

Říkáte si, že jsem to vzala nějak hopem? Já vím, ale

vždycky, když pro vás píšu o  aktuálním dění v  Sojce,

uvědomím si, jak strašně rychle to všechno letí – zima,

prásk, chvilku nic, pak Velikonoce, pak to zmiňované

zkouškové, vysvědčení, prásk – a frčíme do Géčka. Ale

nebojte, i když věci mají takový fofrspád, na chvilku se

v  tom šrumci zastavíme, to abych vám mohla ještě za

tepla naservírovat nějakou tu sojčí novinku.

Jako první bych vám ráda podala zprávu o  aktivitách

rady spolku. Nový sojčí rok se pořádně rozjel v únoru,

kdy proběhlo první setkání radních a zároveň pak

setkání  s  radními naší partnerské organizace

SdJ  Niederbayern/Oberpfalz. Toto setkání, nefor

málně

nazývané „SuRa“ (záhadná zkratka ovšem nezkracuje

nic jiného než název „Superrada“), se uskutečnilo na

českoněmeckorakouském trojmezí ve vesničce Klaf

ferstraß. SdJ Niederbayern/Oberpfalz byla oficiálně

představena nová rada Sojky zvolená na podzim mi

nulého roku, dále jsme se věnovali plánování akcí

v  nadcházejícím roce a také stanovení a znovupo

tvrzení některých důležitých pravidel naší spolupráce.

Další setkání rady Sojky se konalo o  měsíc později

v sojčí pravlasti Čelákovicích a třetí rada pak proběhla

po skončení velikonočního tábora Žinkovy 2011. Tedy,

nepřipadá vám, že ti naši radní se zkrátka nezastaví?
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AKTUÁLNÍDĚNÍ V SOJCE

T o, že radní Sojky lidově řečeno nechrní na vav

řínech, ale neustále se snaží zvyšovat svojí kvalifika

ci pro práci  s  dětmi a mládeží, potvrzuje fakt, že část

našich radních prošla v  měsíci březnu oficiálním

kurzem první pomoci pořádaným Českým červeným

křížem. Tento kurz je akreditovaný Evropskou komisí a

jeho úspěsným absolvováním Sojka zvyšuje kvalifikaci

a profesionalitu vedoucovských týmů velikonočního tá

bora i  Gaisthalu Junior a Klasik! Doufám, že znalosti

nabyté na tomto školení nikdy nebudeme muset využít,

nicméně zodpovědný přístup k naší práci nám velí nic

neponechat náhodě a být co nejpečlivěji připraven na

všechny možné situace!

P ředchozím odstavcem jsem si takříkajíc připravila

půdu pro další aktualitku. Adélka, Léňa a Peťa Von

druška se o víkendu 18. – 20.3.2011 zúčastnili školení

hlavních vedoucích pořádaného Domečkem Hořovice.

Tento kurz, který je akreditován MŠMT ČR, garantuje,

že jeho úspěšní absolventi (kterými naši tři zúčastnění

jsou) se orientují v  základním legislativním rámci pro

pořádání volnočasových akcí pro děti a mládež a mají

další nutné znalosti k  tomu být hlavním vedoucím na

námi pořádaných akcích! Trojici úspěšných držitelů

tohoto certifikátu tímto srdečně gratuluji!

Hlavní a nejčerstvější aktualita se samozřejmě ne

může týkat ničeho jiného než právě proběhlého

Velikonočního tábora 2011. Tábor se uskutečnil ve

dnech 16.4. – 23.4.2011 v  západočeských Žinkovech

u Plzně a z reakcí zúčastněných mi je jasné, že se tento

ročník náramně vydařil. Jak by také ne, nic nebylo po

necháno náhodě, proběhl jeden přípravný víkend

(25. – 27.2.2011), znovu na již zmiňovaném českoně

meckorakouském trojmezí ve vesničce Klafferstraß ve

vile

Vilikule.

Kromě toho vedoucí tohoto ročníku zuřivě a v pod

statě nonstop diskutovali, připravovali a plánovali

prostřednictvím našeho internetového fóra, takže

všechno bylo poladěné do posledního detailu. Motto

tábora bylo „Svět filmu“ a vůbec, co si já budu cintat

pentli o něčem, kde ‘sem vůbec nebyla. Od toho jsou

tu povolanější, v  první řadě pak samotní účastníci tá

bora, jejichž zprávy dne jsou samozřejmě součástí

tohoto vydání Zobáku – tímto vám přeju pěkné po

čteníčko!

A  jak se říká, nakonec to nejlepší! Ráda bych těm,

ke kterým se tato veselá novina ještě nedostala,

oznámila, že do rodinky Černých a potažmo tak do ce

lé naší sojčí famílie přibyl nový přírůstek! Jmenuje se

Lukášek Černý (s  Lukášem Kadlečkem to prý nemá

vůbec nic společného :)), je to kluk jako buk a na svět

se vyklubal 29.3.2011 v  časných ranních hodinách.

Dvojnásobným rodičům Madlesce a Poldíkovi stejně

jako novopečené sestřičce Elišce tak za celou sojčí ra

du gratuluji a přeji vše nejlepší!

Ahoj, Vaše Terka
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ZVEME VÁS NA

J ako první na seznamu jarních sojčích aktivit stojí

pražská Bambiriáda 2011. Této přehlídky aktivit

občanských sdružení dětí a mládeže se Sojka zúčastní

již potřetí a budeme moc rádi, když nás u  našeho

sojčího stánku podpoříte. Přijďte se podívat, co nejen

pro vás, ale i  ostatní návštěvníky Bambiriády 2011,

připravil náš kreativní Bambitka tým ve složení Pája a

Anička. Samo sebou nechoďte sami, ale přiveďte svoje

kámošky i  kámoše, ať vidí, že se Sojkou je švanda!

Letošní ročník se bude konat ve dnech 26. – 29.5. na

Vítězném náměstí v  pražských Dejvicích, těšíme se na

viděnou!

Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou vás

pozvu na letošní tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal

Junior. Na stránkách www.sojka.cz najdete všechny

potřebné informace i  elektronické přihlášky, ale

nebojte, takhle vás neodbydu, trošku vás namlsám, a

to teď a hned!

G
aisthal Klasik se letos uskuteční v termínu 31.7. až

13.8.2011 – a právě mi volala hlavní vedoucí

tábora Léňa Pléňa von Rambous, že zrovinka odeslala

objednávku na super počasí! Všechno důležité je, zdá

se, zařízeno. Poslední co zbývá je tedy odeslat

přihlášku a zajistit si tak svou matraci a místečko ve

stanu. Téma letošního tábora je „Americký sen“, tak

neváhejte a pojeďte společně  s  námi vystoupat ze

spárů lůzy a chudoby mezi společenskou smetánku.

Jako pravé kované Sojky s řádně zaplaceným členským

příspěvkem na rok 2011 vás letošní Gaisthal přijde na

160 €, což se zkrátka vyplatí!

Na naše nejmladší benjamínky už se třese hlavní

vedoucí Míša Sedláková, pardon, Bauerová :).

Téma letošního tábora Gaisthal Junior je „Afrika“. Jaké

vás bude provázet počasí záleží, moji milí, jenom a

jenom na vás. Že nechápete? Počasí v  Africe je přeci

odjaktěživa ovlivňováno tradičními domorodci a jejich

tancemi deště. A  tak Míša, kromě toho, že urputně

organizuje a plánuje, ještě po večerech na střeše

tancuje pro africké bohy, aby na termín 13.8. až

20.8.2011 do Gaisthalu poslali sluníčko bez jediného

mráčku. Doufám, že ji v  tom nenecháte samotnou a

sem tam si taky večer trsnete. Návrhy společné

choreografie můžete posílat na g2@sojka.cz! Hlavně

ale doufám v  to, že se teď hned na tábor přihlásíte!

Kapacita není nekonečná, tak abyste neostrouhali a

nezbyly vám jen oči pro pláč! A  kolik vás to všechno

bude stát? Cena je bezkonkurenční, pro členy Sojky to

koštuje pouhých 100  €, a to je za cestu po Africe

opravdu málo!

Možná si říkáte, že v  mých pozvánkách na jaro a

léto něco chybí a že to asi bude tradiční Sojka

ples. Nebojte, nejsem hlava děravá a na stálici sojčích

akcí jsem nezapomněla. Letos ovšem malinko

vybočíme z  ustáleného konceptu a ples uspořádáme

až na podzim roku 2011 společně  s  oslavou

patnáctiletého výročí od založení Sojky, tak doufám,

že vás tato změna moc nerozhodí a na podzim tohoto

roku se sejdeme v  hojném počtu. Informace a

instrukce co, kdy, kde a jak se k  vám včas dostanou

všemi sojčími kanály, na to vemte jed!

Z  mého pera je to vše, mějte se fajne a někdy zase

čaua!

Vaše Terka
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BULVÁREK

Ahoj Sojky,

vy, kteří jste chyběli na velikonočním táboře, jste

samozřejmě přišli o plno drbů – a já doufám, že toho

alespoň trochu litujete a že si příště už nenecháte ujít

žádnou sojčí akci! Ale nevěste hlavu, já vám přece to

nejdůležitější teď a tady vykecám :).

Tak, vezmeme to popořádku. Copak se dělo mezi

letošními účastníky? Jméno Julian bylo tentokrát určitě

nejoblíbenějším jménem mezi holkami. Nejednalo se

ale o  známého vedoucího Juliana, ale o  německého

účastníka, který i  přes svůj výškový handicap (cca

150 cm) pobláznil srdce snad všem děvčatům. Když se

hrál fotbal, nenechalo to žádnou účastnici chladnou.

Všechny holky Julianovi bouřlivě fandily, jakmile se ujal

míče, fanynky se změnily v  ječící houf, který Juliana

vyburcoval k  nadlidským výkonům… A  to jste měli

vidět, jaký boj byl o  Juliana na diskotéce. Holky se

předbíhaly v  tom, kdo  s  ním půjde tančit, ale myslím,

že většině se to nakonec podařilo.

A co u vedoucích? U nich mě na OLA nejvíce šokovaly

Anička s Léňou a jejich nakupování v second handech

:). Během oběda na výletě v  Klatovech si holky

odskočily od plného talíře jídla, protože z  okna

zahlédly second hand a musely jít okouknout zboží. Za

20 minut se vrátily  s  plnými taškami úlovků.

Nejdražší kousek byl maximálně za 50  Kč a musím

vám říct, že všechno bylo docela hnusný :). Jakmile si

to ale holky oblékly a vzaly si k  tomu nějaký vhodný

doplněk, stal se z toho rázem nádherný kousek! Skoro

jako z přehlídkového mola! Uvidíme, jestli si je vezme

na mušku tentokrát i módní policie.

Stýská se vám taky tolik po OLA? Mně hrozně!

A  představte si, co za překvapení na mě nachystala

Plzeň. Jdu si v  klídku po náměstí a nejdřív míjím

kavárnu OLAla a o  pár kroků dál je obuv Stefany.

Znamená to snad Stefan + Fany? :)

Ahoj a těším se na vás v létě!

Kačák



10

GHOST WRITER

GHOST WRITER SE ZEPTAL...
JAK JSTE STRÁVILI LETOŠNÍ 1. MÁJ?

Kačenka Drechslerová: „No tak upřímně řečeno,

první máj byl teda letos pěkněj trapnej! Jako fakt, přes

den jsem dospávala čarodějnice, který sme

slavili s keplerákama v ďolíku pod školou, no a pak sem

šla večer do dejvický nádražky  s  tím, že možná najdu

nějakýho toho sympatickýho týpka, co by mě políbil

pod rozkvetlym stromem, ale nikde nikdo, všichni byli

asi hotový po těch čarodkách nebo co… Znuděná jsem

ještě prošla pár dejvickejch putyk, ale stálo to za starou

bačkoru, tak jsem sedla na tramošku, vyjela těch pár

zastávek k  nám na Bořindu, rozvalila se doma na

křesle a začala číst Máchu – se učim na maturu, čtvrtek

devatenáctýho května, tak mi držte palce! Jo a hele,

ségra – myslim Kituš, jasně že – se zasnoubila, víte to?“

Špigy: „Příjem! První máj? A  to je jako co? U  Normy

svátky nemáme, jedeme nonstop! Jo jasně, takže

myslíte Kaufwoche 17? Teda Kalenderwoche 17…

Mrknu se do evidence. Takže tady to máme: stoupl

prodej červených vlaječek, perníkových srdcí,

Máchova Máje, taky se prodalo hodně vína a atrap

rozkvetlých třešní… Nějaký další přání? Ne? Tak díky,

nashle!“

Rosalinda Regenbogen: „Takže zlatíčka moje

cukrovatý, poslouchejte: Jak si možná někteří z  Vás

pamatují, od své dlouholeté přítelkyně Míši Bauerové

jsem dostala za účinkování na loňském Gaisthalu

Junior v soutěži ‚Vypadáš skvěle‘ poukázky na wellness

pobyt České Lípě, které jsem zatím vzhledem ke svému

nabitému programu neměla čas zužitkovat. No a teď

se na mě, pusinky moje milovaný, konečně usmálo

štěstíčko: Můj časopis „Esoterika dnes“ měl zrovna po

uzávěrce, a tak jsem se vydala na cestu do Lípy.

Na  programu byl mimo jiné automasážní maraton,

kde jsem potkala vaši kolegyni Terku Pražskou, dále

sauna (podrobnosti si radši nechám pro sebe, dušinky

moje, chichi), estetická dermatologie a další novinky

z oblasti wellnessu, jako třeba pleťové bio a fair trade

masky. Božínkovatý, co? Drahoušci, mocinky Vás

zdravím a těším se v  létě na viděnou, tedy pokud mě

Míša zase jednou objedná do některého z  vašich

programů! Lovíčkuju Vás moc moc! Slunce v  duši, a

pěkněmi do léta rozkveťte, poupátka moje!“

Štefík: „Brwnji Mai? Cóó? Jo ahaaa, erster Mai... Was

ich gemacht hab? Potschkej… Jo ich weiß nicht mehr,

ich war vielleicht in Kranzberg mit Domi was trinken,

passt schon, ne?! Jo, gut, tak tschaaau!“

Anička Kušičková: „Já jsem na první máj zašla ke

svýmu supr dupr kadeřníkovi do tý naší

západ(ákov)očeský metropole Plzně. Výsledek? Barvy

rudější než kdy jindy! Jako Lenji rtěnka. Nebo

Bobošíkový kostýmek. Zrzavá je out, přátelé.

Zčekněte můj facebook a hoďte mi tam lajk!“

Ghost Writer
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SOJKA NA DRÁTĚ

Tož zdar jak sviňa všeci,

Při sepisování tehoto článku mám na ksichtě béky jak

hrachy. Je totiž pár dní po OLA. Ale byla to zas prča

co? Všeci jste byli snoví účastníci. Ale hnedkonc curyk

k Sojce na drátě. Měl jsem faktickó chmurku, jelikož mi

nikdo z Vás neškrabnul zpátky na minuló sótěž. Hantec

snad už gómete dobře a navíc to byly malíčkové

záležitosti. Jak chcete. Dárek nikemu nemáznu a hodně

prokómnu, jestli další sótěž bude. Tož fčíl otázka pro

toto číslo:

Co znamená pojem Ignis Brunensis?

Peťa: No to je nějaký brněnský počítač.

Míša: Něco brněnskýho ... brněskej zdroj něčeho ...

zdroj moravského vědění :D

Léňa: Je to v  Brně? Jo aha... Ohňostroje v  Brně ...

(poradila spolubydlící ;))

Janík: Eh... Ignis je něco s ohněm ne? Pekelný oheň?

Terka Foglarová: Latinský název kytky.

Terka Pražská: No tak fakt nevím ... to bude nějaká

nemoc.

Martina Šebestová: Jméno nějakého stromu.

Adéla Fredy: Zní to jak nějakej brouk, nebo zákeřná

nemoc.

Kačka: Cožeto? To zní jako hebrejština, nebo taková ta

brněská latina víš jak. ;)

Anička Kuš.: To je určitě kytka.

Josefina Wankeová: Indigový brněnský medvěd.

Jakub Šťáhlavský: To moc nevím, něco málo sem

slyšel, že je to na moravě někde, Brno možná myslím,

ale nevím o co moc jde. Kamarád říkal, že snad nějaká

světelná show nebo tak ne?

Karol Slivičová: To je jako nějaký jméno ... určitě

nějaká Američanka a nebo nějaká věc.

Jirka Královec: Pěkná bruneta.

No pro ty co nevijó: Ignis brunensis je každoroční

přehlídka ohňostrojů v  Brně na prýglu. Přijeďte

zčeknout fajnové fajrák. Letos od 27.5. do 12.6. ;)

Tož to by tak bylo.

Mějte se všici betálně a na viděnou v Géčku.

Davča
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MÓDNÍ POLICIE

Ahoj miláčkové a miláčky.

Máme tu jaro v  plném rozpuku a sním i  nejžhavější

úlovky naší módní policie! A  věřte, že je na co se

koukat. Všichni z vás evidentně vyhnali moly ze skříní a

hodili se řádně do gala, a to nejen na hvězdném OLA.

Kdo tam nebyl, ten prohloupil… Tentokrát jsem si pro

vás připravila i  koutek  s  osvědčenými tipy, jak se na

příchod jara připravit a na co nezapomenout. Tak

pojďme na to….

ZARUČENÉ JARNÍ WELLNESS TIPY:

Aby jste celou sezonu vypadali sqěle, je na místě řádná

příprava, která spočívá nejen v odpovídajícím probrání

šatníku, ale i  v  péči o  pokožku! Tady je několik

zaručených tipů jak na to.

PLEŤOVÁ MASKA

Kvalitní pleťovámaska je alfou a omegou veškeré péče.

Někteří se to snaží dohnat různými krémy a čistidly,

ovšem není nad přírodní, nejlépe však bioprodukty.

Skutečnou klasikou je okurka, ovšem mohu doporučit

i avokádo, kiwi a Pa(pá)ju – ty dodají pleti potřebnou

hydrataci a svěží vzhled. Dalšími důležitými zdroji živin

je i  tvaroh, jogurt nebo med. Po aplikaci si

nezapomeňte řádně zarelaxovat!!!

GYMNASTIKA MIMICKÝCH SVALŮ

Abychom zamezili tvorbě zbytečných vrásek,

nezapomeneme pravidelně provádět gymnastiku

mimických svalů. Postupně kroužíme vykulenýma

očima z  leva doprava, nahoru a dolu a nafukujeme a

vyfukujeme tváře. Nakonec na sebe do zrcadla

několikrát řádně vyplázneme jazyk.

Samozřejmě se nezapomeňte jít vysportovat a

načerpat energii v  přírodě, alergikům doporučím

návštěvu Macochy nebo nejbližší solné jeskyně. Takto

zregenerovaní pak můžete vyrazit na jarní nákup nebo

probrat šatník a zvolit ty správné jarní kombinace!

Tady je několik žhavých novinek…

Amatér!

Snaha se cení!

Slušný mainstream...

Dobře ty!

Super Turbo Mega Star!

Jak jsou na tom?
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MÓDNÍ POLICIE

MINI LETOS FRRRRČÍ!

Fakt IN budete letos v  ultra krátkých sukýnkách a

kraťasech! Nezapomeňte však na vhodné doplňky.

Kačka zde zvolila bezvadně sladěné podkolenky a

sluneční brýle. Ohledně vzoru topíku bych spíše

doporučila pruhy, které rovněž patří mezi trendy této

sezony! Ale jen tak dál, Kačko!

POZOR NA ŠÍŘKU KALHOT!

Další žhavou novinkou letošní sezony jsou zvonáče.

Takže, holky a kluci, proberte staré modely a opět je

zařaďte do svého šatníku. Nicméně tenhle model stále

ještě považuji za povedený! Tygrovaná šálka a

pořádně nápadné boty, sqělá póza…. No prostě

šelmička, že :)
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MÓDNÍ POLICIE

PÁNSKÁ MÓDA NENÍ POZADU!

Ano, ani pánové to letos nebudou mít nejlehčí.

I  pánská móda klade důraz na doplňky, jako jsou

klobouky, šálky a odpovídající úprava vousů. Pánové,

nebojte se být extravagantní, dokonce i  knírek zažívá

svůj velký comeback. Meze se ovšem nekladou ani

dalším kreativním výtvorům holičského umění jako

jsou nezvyklé tvary bradek či kotlet.
STARÁ GARDA SE NEZAPŘE :)

Nakonec ještě něco z  úplně jiného soudku. Všichni

víme, že plesová sezona je ta tam, Olaskaři již byli

rovněž předáni, takže malá vzpomínka. Kačák a Domi

se s hlavasováním OLA letos již na dobro rozloučili, a

to s opravdovou pompou. I když si Domi stěžoval, že

mu je oblek těsný, není to vidět – jen místo kravaty

bych upřednostnila motýlka v  barvě partnerčiných

doplňků. Kačák se hodila do brokátu a celý večer jen

zářila. Co dodat: Kačáku, Domi – děkujeme, sqělá

práce!!!

Vaše Rosalinda Regenbogen
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OLA 2011

V sobotních odpoledních hodinách se do sportovního

centra Žinkovy sjeli a sletěli účastníci, dětičky a vedoucí

z  různých končin Česka a Německa. A  to proč?? No

přece abychom se tu všichni na týden pořádně

skamarádili a prožili spoustu dobrodružství v  naší

slavnéOLA Movie Company.

Hned druhý den jste měli možnost nahlédnout, jak to

vypadá tzv. „na place“, když se točí němý film. Nebyl to

ale zrovna zdárný příklad toho, co bychom vám

jakožto profesionálové měli předvést. Romantické

scény byly velice přehnané, herci nešikovní a

producenti Julian a Léňa nespokojení. Další pokyn od

režisérů tedy zněl nechat němý film být a natočit trhák

v podobě hororu.

Všichni na place byli odpočatí, kulisy připravené, scéna

a světla dokonalé. Temná hudba dodávala všemu

strašidelnou atmosféru. Vše vypadalo velice slibně. Ale

co se nestalo. Mrtvola, která měla vyskočit z rakve, se

stala opravdu mrtvolou. Náš herec Linus ani s pomocí

profesionální sestřičky neoživl. Skandál!! A  co teď??

Jediným východiskem bylo mrtvolu hodit do

nedalekého jezera a spolu s tichou hladinou mlčet.

Řekli jsme si do třetice všeho dobrého, zítra bude líp.

Muzikál, to bude to pravé. Ale jak jsme se zmýlili.

Režisérka Kačák si málem vytrhala všechny své fialové

vlasy a režisér Domi po výkonu neschopných a

upištěných herců odešel. Jediným schopným hercem

byl náš mladý a nadějný Dörk, který  s  režisérkou

Kačákem přesvědčil Léňu natočit ještě poslední pokus.

A  právě tady jsme vložili naše ambice do vás, našich

praktikantů a talentovaných účastníků.

Střih, klapka, akce. Rozjelo se natáčení naší poslední

šance na získání legendární sošky – zlatého Oskara. Po

rozdělení do pracovních týmů, kde každý pracoval do

vyčerpání sil, se nám všem společně podařilo natočit

celý film, a to doslova trhák: Romeo a Julie. Teď už jen

zbývalo zanést film na nedaleký zámek a naše šance na

Oscara se nám pomalu blížila.

Ale jak to tak bývá, vždycky se najde někdo zlý, kdo

nám to vše pokazí. Podlý producent Julian s režisérem

Domim nám film ukradli. Nebyla jiná volba: vy, skvělí

účastníci, herci, tanečníci a maskéři, jste se museli

vydat pátrat. Šli jste usilovně celý den, abyste nasbírali

co nejvíce informací, kde se podlí zloději ukrývají.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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A  to byste nebyli vy, kdyby se vám to nepodařilo.

Z posbíraných indícií jsme slepili mapu a našli bod, kde

by se náš ukradený film mohl nacházet. Zbývalo

opravdu to jediné, dopadnout ty padouchy a vzít si

zpět to, co nám patří.

„A  máme vás!“ – zločinci dopadeni! Jak rychle nám

vrátili film, když slyšeli slovo policie. Ještě slíbit, že

tohle už nikdy neudělají, a můžeme ulehnout do svých

postelí. Celá noc byla v očekávání. Pokusí se nám snad

ještě někdo ukrást náš film?

Tak krásné a slunečné ráno. Vše je tak, jak má být.

Trhák Romeo a Julie byl zařazen do nominací na

Oskara a my už jsme se nemohli dočkat té očekávané

premiéry. Ještě výzdoba, červený koberec a mohl začít

náš poslední raut s promítáním filmu. Takový potlesk,

ještě teď ho slyším! Není pochyb o výhře! Pár zavrtění

na pořádné afterparty a bylo to tady: samotné

předávání Oscarů. Ani jsme netušili, že máme tolik

talentovaných účastníků! Takže poslední gratulace a

loučení. Zamáčknout slzičku a těšit se, co přijde v létě.

Doufám, že se všichni shledáme v  našem německém

tábořišti Gaisthal. Tak pá, milánci a miláčkové. OLA

Movie Company se s vámi tímto oficiálně loučí.

Káča Sp.

Neděle 17.4.2011

Nach dem Frühsport, der bei uns zum Glück nicht so

anstrengend war, und dem Frühstückgab es beim

Vormittagsprogramm 3 Gruppen: Singen, Tanzen und

Sprachkurs. Alle Gruppen waren ziemlich lustig. Nach

dem Mittagessen und der darauf folgenden Freizeit

war Sportkrieg angesagt! In 6 Gruppen eingeteilt

sollten wir Fußball, Hockey und Brennball jeweils 20

Minuten spielen und nach der Jause Pause nochmal

jedes Spiel 15 Minuten. Dann waren wir natürlich

ziemlich fertig deswegen war das Programm nach

dem Abendessen nicht so anstrengend. Wieder in

Gruppen eingeteilt gab es verschiedene Spiele, z.B.

ein kleines Theaterstück ausdenken und aufführen

oder Filmmusik erraten.

Alina

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Pondělí 18.4.2011

Tento den se mi velice líbil. Přípravy na něj začaly

vlastně už včera, a to rozdělením do zájmových skupin.

Já si vybral pletení pomlázek, ale mohl jsem si vybrat

taky florball, basketball, voleyball, líčení. Po obědě

jsme hráli týmové hry. Zajímavé bylo to, jak jsme se

domlouvali  s  němci. Po večeři následovala bojovka

byla pecka. Námět pašeráci vs. Policie se mi opravdu

líbil.

Viktor Procházka

Am Montag begann wie immer der Tag mit

Morgensport. Danach machten wir unseren geübten

MorgenfeierTanz. Nach dem Frühstück begann das

Morgenprogramm wo sich alle aussuchen durften was

sie machen wollen zwischen Basketball, Volleyball,

Schminken, Tanzen, Hockey usw. nach dem

Mittagessen kam das Fernsehen und wir machten

lauter Spiele. Dann nach dem Abendessen machten

wir im Wald so ein Spiel und müde kamen wir alle

wieder zurück zum Haus. Und schliefen ein. :)

Kuba

Úterý 19.4.2011

V  úterý byl bezva den. Líbilo se mi vše, hlavně

diskotéka. Nejmíň se mi líbila exkurze, ta však až tak

zlá nebila. Celý den byl bezvadný a asi prozatím

nejlepší ze všech. Ráno začalo tak, že mi začala týct

krev z nosu atak jsem vynechal rozcvičku. V autobuse

mi bylo dusno, což mě na tom všem nejvíc štvalo.

Exkurze byly zčásti nudné ale dobré v  tom, že jsme

měli dlouhý rozchod. Po té jsme šli do lékárny, což

byla největší nuda. Pak jsme dostali rozchod a chtěli

jsme se podívat na katakomby. Ty však byly

v  rekonstrukci a tak jsme šli do cukrárny a potom na

pizzu. Poté jsme jeli do bazénu, který byl dobrý, ale né

na 100%, jako většina bazénů co znám. Následovala

diskotéka, která byla nejlepší.

Vláďa Balakšej

Am heutigen Tag waren wir weg. Als erstes waren wir

auf einer Burg, aber davor haben wir ein Spiel

gespielt. Dann waren wir in der Stadt, haben uns eine

Apotheke angeschaut. Die fachkundige

Museumsführerin glänzte durch interessante und zum

Teil auch lustige Beiträge. Danach durften die

Teilnehmer die Stadt auf eigene Faust erkunden.
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

1 Stunde lang bewunderten die Kinder die

atemberaubende Altstadt. Als alle Teilnehmer wieder

pünktlich am Treffpunkt angelang sind fuhren wir mit

dem Bus zu einem kleinen aber feinen Schwimmbad.

Die gesamte Gruppe vergnügte sich eine Stunde lang

im Wasser. Nach dieser Stunde kamen alle

(Teilnehmer und Betreuer) müde aber glücklich aus

dem Schwimmbad. Der Bus fuhr uns zuverlässig und

ohne Zwischenfälle nach Hause. Sogleich wurde zu

Abend gegessen und der Punktestand beim

Zimmerwettbewerb verlesen.

Bene

Středa 20.4.2011

Je to zhruba půl roku, co jsem psala poslední

tagesbericht a je to pořád stejný – vždycky totiž

nestíhám, takže si prosím neklepejte na čela až tohle

dočtete. Rozcvička  s  bolestmi kloubů a svalů

z  předchozích dnů mi nevykouzlila úsměv na mém

pobebinkovaném obličejíčku. Zato snídaňka byla

o dost lepčí! Práte se, proč pobebinkovaném?! No tak

jelikož jsem hned na začátku tábora chytla rýmečku a

moje jemná pokožka pod nosem zřejmě nezvládá tření

kapesníčkem, vypadám i teď, když tuto listinu píši jako,

čikitá (Sabrinka ví...:))

Když přeskočím povídání o  dlouhých a někdy možná

i  trapných záchvatech smíchu se Sabri, začnu psát

o  našem filmečku Romeo&Julie 2011. Opravdu

dlouho jsem přemýšlela zdali mám být herečka nebo

tanečnice. Přece jenom vyhrál tanec. S  Aničkou

Kušičkovou tou největší pusinečkou a nejoblíbenější

trenérkou jsme si dali opravdu záležet a vznikly toho

dvě povedené chorošky. O  tom jak jsme si  s  Barri a

Janou o  freizeitu barvily vlasy bych se také moc

nezmiňovala a dál to nerozváděla. :) Ták všechno

hotovo! Dotočeno, dohráno, dotancováno…

A  co se nestane – zlí, podlí, závistiví a bakaní raubíři

ukradli celý dodělaný film. Musíme jej přece dostat

zpět, ne?! Abychom dostali toho vytouženýho,

vymodlenýho, oskárka! Zítra bude opravdu náročný

den a věřte mi, že bych hned brala radši tu rozcvičku...

Takže krásný sníky bobánci a bobinky, pusánci a

pusinky, mojci a mojky … <3

Týnka
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

An diesem Tag wurden wir erst um 8:00 Uhr geweckt!

> richtig geil. Dann gingen wir zum Frühstück war wie

immer lecker. Um 10:00 Uhr fing dann unser

Programm an. FILMDREH...es wurden Gruppen

genannt z.b. Schauspiel, Tanzen, Maske...Wir konnten

uns entscheiden in welche Gruppe wir gehen. Ich ging

als 1. in Schauspiel > aber eine Julia gab es schon (:

also ging ich in die Tanzgruppe! Die war richtig geil ;D

Obwohl es sehr anstrengend war. Wir übten und

übten und als es dann zum Dreh kam hat alles gepasst

das war so um 16:00 Uhr (: Um 18 Uhr gab es dann

Essen. War ganz okey...sag ich jetzt mal (: Um 8:00

Uhr am Abend gab es dann den ACTIONSPIELE

Abend...Nun wurden wir wieder in Gruppen eingeteilt.

Aber die waren voll geil (: Ich hatte viel Spaß und die

anderen bestimmt auch! Um kurz nach 9:00 Uhr

gingen wir dann nochmal raus. "Aufeinmal" wurde

unser Film gekaut? :O  Naja. Um 10:00 Uhr war

Bettruhe!...Dieser Tag war sehr lustig und hat mir sehr

viel spaß gemacht!

Fine

Na tomto dni se mi líbilo jak jsme vytvářeli kulisy. Já

jsem kreslil a vystřihoval zbraně. Odrbával lepenku

z  kartónů. Nakonec nás  s  klukama mrzelo, že naše

zbraně nebyli využity v  představení Romeo a Julie :(.

Ae ta parodie na Romea a Julii byla COOL. Hodně mě

překvapilo, že jsme tu přípravu stihli z  anecelý den.

Bylo to asi tím, že všichni pracovali na 100%. Večer

jsme soutěžili ve skupinách. Nejlepší soutěž byla  s 

těma zelenejma šňůrama. Po této hře jsme šli odevzdat

snímek Romeo a Julie na hrad. Tam nás přepadli lupiči!

Petr Coufal

Am Morgen wurden wir wie jeden Tag von den

Betreuern um 7:00 Uhr geweckt. Als wir uns endlich

alle zum Morensport eingefunden hatten drehten wir

ein paar Runden um die Halle. Das Frühstück danach

bestand wie immer aus einer Schale Müsli und Brot.

Das Programm an diesem Tag bestand daraus einen

Film zu drehen. Am Vortag hatten wir uns für eine

Mafia Version von Romeo und Julia entschieden.

Dafür wurden wir in Schauspieler, Bühnenbildner und

Tänzer eingeteilt. Nach dem anstrengenden Dreh

hatten wir noch Zeit um Fußball zu spielen. Am Ende

des Abendprogramms fielen uns die Augen schon fast

zu. Als wir im Bett waren schliefen wir sobald unsere

Köpfe das Bett berührt hatten.

Julian
Čtvrtek 21.4.2011

Ráno nás vzbudil Štefan  s  Juliánem a připravili nám

perfektní rozcvičku na chodbě. Potom jsme šli na ranní

slavnost a potom jsme šli na snídaňi. Po snídaňi nám

řekli co si máme vzít  s  sebou. Potom jsme vyrazili na

dvaceti kilometrovou tůru, kde jsme plnili různé úkoly.

Jak jsme došli, tak jsme měli volný čas. Potom jsme šli

hledat film, který jsme našli a potom jsme šli do

ubytovny, kde jsme si šli lehnout.

Martin Fröhlich



Heute wurden wir um 07:30 Uhr geweckt. Dann

machten wir ein bisschen Frühsport und feierten

unsere Morgenfeier. Danach ging es zum Frühstücken.

Nach unserer Freizeit gingen wir gegen 10:00 Uhr

versetzt in Gruppen zum Postenlauf und erledigten

unsere Aufgaben die sehr viel Spaß machten. Es war

zwar anstrengend doch in den jeweiligen Gruppen

hatten wir viel zu Lachen und jede Menge Spaß. Gegen

17:30 Uhr trafen wir wieder in der Jugendherberge ein

und hatten bis 18 Uhr Freizeit. Denn dann gab es

Essen, das eigentlich ganz gut geschmeckt hat. Um

20:00 Uhr trafen wir uns wieder im Speisesaalund

machten einige lustige Spiele zum Schauspielern.

Danach gingen wir auf die Suche nach unserem

verschwundenen Film. Wir fanden ihn und und gingen

glücklich und zufrieden ins Bett.

Sophie

Dnesšní den začal opět velice nepříjemným

probuzením doprovázeným výkřiky „jé magic“! Po raní

slavnosti a konečném probuzení všech účastníků jsme

se sešli na snídani, kde jsme dostali pokyny k  tomuto

dlouhoočekávanému dni. Zalepili jsme puchýře,

nasadili boty a vydali jsme se na tůru. Pokynů ptejte se

na postech kdo ukradl film se většině skupinek

podařilo až na postu druhém.

Po navštívení všech osmi postů, spálení kůže,

rozedření puchýřů a naprosté únavě jsme se konečně

došourali se šťastnými úsměvy domů. Večer jsme hráli

společné hry a nakonec jsme se vydali pro náš

ukradený film a získali ho zpět!!!

Tereza Foglarová

Nach einem gut ausgeschlafenen Abend bekamen wir

die Aufgabe eine Wanderung zu machen, während

dieser mussten wir acht Posten bestehen. Nachdem

wir dies vollendet haben genossen wir ein sehr

nährhaftes mahl. Wir genossen unsere Freizeit und

spilten ein sehr spannendes Fußballspiel. Am Abend

haben wir einen sehr packenden ActionSpieleAbend

gemacht. Nachdem wir dies machten gingen wir mit

stolzem Blick dem Oskar Tor zu. Doch wir wurden

aufgehalten und der Film wurde uns geklaut. Allen

zusammen war es ein sehr gelungener Tag.

Levin
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Pátek 22.4.2011

Takže v  pátek ráno jsme si dali rozcvičku, poté ranní

slavnost a samozřejmě snídani. Po krátkém volném

čase následovala hra „vedoucí vs. účastníci“, při které

se pobíhalo po lese a sbírali se předměty. Zároveň se

při ní uzavřela sázka, jež tomu týmu který vyhraje

umožňuje uplatnit právo, aby mu druhý tým dělal na

obědě sluhu. Nakonec došlo při nevoli týmu vedoucích

k  výhře účastníků, což zapříčinilo mírné podráždění

Lenina (hlavně) a všech vedoucích (až když došlo na

oběd). Ale než na něj došlo stihli jsme pár aktivit

(basketball, fotbal atd.) a kromě toho si udělat nějaké

obálky, do kterých ostatní dávali různé pozitiva (co se

jim na ostatních líbilo atd.) A  pak následoval chutný

oběd. Po obědě jsme se připravili různýmio způsoby

na závěrečnou oslavu. Někdo dělal stoly, někdo

podium atd. Poté následovala slavnostní večeře, při níž

se pouštěli všechny fotky pořízené na tomto táboře a

zároveň se zde konala premiéra našeho nového

táborového filmu Romeo a Julia.

Adam Štorek

Wie immer wurden wir pünktlich um 7:00 Uhr von

unsrern Betreuern geweckt. Wir machten Frühsport,

die Morgenfeier und frühstückten. Die Lagerleitung

teilte uns sogleich das spannende Programm des

heutigen Tages mit. Zuerst gab es ein Spiel in dem die

Betreuer gegen die Teilis spielten. Weil die Betreuer

verloren hatten mussten sie die Teilnehmer bedienen.

In der 2ten Hälfte des Tages begannen wir die

Jugendherberge für den Abend vorzubereiten.

verschiedene Gruppen schmückten, bastelten und

verzierten. Danach sollten alle schick angezogen

unten erscheinen. Nachdem der Film gezeigt wurde

und alle sich das wohlschmeckende Festmahl

einverleibt haben, ging nach einer kurzen Pause die

Party los auf die dann nach rund 2 Stunden Spaß,

tanzen und Bowle die Oskarverleihung und eine

spektakuläre Verabschiedungsfeier folgte. Der letzte

Tag hier im OLA war sehr lustig und

abwechslungsreich.

Moritz
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Obvyklé ranní formalitky typu budíček, rozcvičky a

snídaně raději přeskočím. Dopoledne jsme se

utkali s vedoucíma v temném lese (do detailů nepůjdu)

ovšem výsledek tohoto pobíhání bažinatou a

křovinami porostlou oblastí nám nebyl sdělen. Poté

jsme nazuli čisté boty a svá ještě po výletě zmořená

těla razili dorazit do tělocvičen.

Jak to tak bývá po dopoledni přichází oběd, na němž

nám vedoucí se sklopenými slechy oznámili svou

prohru v  dopoledním klání a stali se nám na chvilku

nedobrovolnými číšníky. Odpoledne bylo veškeré

účastnictvo zmobilizováno a jali se připravovat na

velký oscarový večer. (Tímto chci poděkovat skupině

č.2, že nám film zachránila z  ruk zloduchů

kinematografického průmyslu)

Upocení a lepidlem zamatlaní účastníci naskákali do

sprch, aby se učesáni a vymydleni zjevili na červeném

koberci. V  sále proběhla premiéra našeho skvostu

stříbrného plátna a slavnostní závěrečný raut.

Afterparty byla velmi luxusní. A čím víc se připozdívalo,

tím víc byla znát melancholie nad nadcházejícím

koncem. Po slavnostním přípitku a velmi procítěném

proslovu, u  nějž již někteří začali posmrkávat

následovalo předávání legendárních zlatých sošek.

A  víc než o  hodinu později než obvykle jsme se

odebrali do svých postelí.

Josefína Wankeová

*Lebe jeden Tag wie deinen Letzten*

So begann der letzte ganze Tag im diesjährigen

Osterlager 2011. Nach dem Frühsport starteten die

meisten eine Suche nach noch halbwegs sauberen

Klamotten. Einigermaßen ausgeschlafen trafen sich

nun alle zur Morgenfeier, wo mit viel Spaß gesungen

wurde, wie immer mit ein paar Bewegungen

vermischt.

Auf dem Programmplan stand für das

Vormittagsprogramm nur „Betreuer vs. Teilis“. Ein

aufregendes Spiel im Wald bei dem die Teilis

bestimmte Gegenstände einsammeln mussten, ohne

von den Betreuern gefangen zu werden. Wie nicht

anders zu erwarten haben natürlich die Teilis

gewonnen und wurden deshalb von allen Betreuern

beim Mittagessen bedient. Bevor wir uns allerdings

auf die Knödel stürzen konnten fand zu erst noch

einige Sporttuniere statt.
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Nach der Freizeit wurden alle in verschiedene

Gruppen eingeteilt, um den letzten gemeinsamen

Abend vorzubereiten und kreativ zu gestalten. Mit viel

Mühe wurden viele Utensilien für die „Oskar

Verleihung“ zusammengestellt, bis die Ansage kam,

dass sich jetzt alle besonders herausputzen sollen.

Ein Abend an dem sich jeder einmal wie ein Promi

fühlen durfte. So stolzierten die einen mit hübschen

Kleidern und High Heels und die anderen in Hemden

über einen roten Teppich, der von Paparazzi umgeben

war. Im geschmückten Speisesaal fand vor dem

Festmahl erst noch die Premiere unseres Filmes

„Romeo und Julia“ statt. Zurecht können wirklich alle

Mitwirkenden stolz auf sich sein!

Natürlich durfte auch die berühmte Bowle auf der

After Show Party nicht fehlen. In einem weiteren Saal

erhielten nun alle endlich den langersehnten Oskar.

Mit einem Lachen und mit schon innerlichen Tränen

stiegen wir in unsere Betten und ließen den Abend

ausklingen.

Jana

SuRa 2011

Během jednoho mrazivého únorového víkendu

(od pátku 11.2. do neděle 13.2) se poblíž česko

německorakouských hranic, v  půvabné horské

krajině, konala pro organizace Sojka a SdJ významná

událost. Událost, která se koná pouze jednou za rok.

Členové rady obou spolků se sjeli do vesničky

Klafferstraß z  různých koutů České republiky a

Německa proto, aby dohromady probrali uplynulý rok

2011, českoněmeckou spolupráci, nově zvolené

radní, tábory,

které se během roku uspořádali, a také aby společně

naplánovali další akce, které Vás  s  nimi čekají. Česká

rada se dozvěděla, co se děje v  radě na německé

straně, a stejně tak se německé osazenstvo

informovalo o všem, co se šustlo v Sojce. Celý víkend

se konal proto, aby obě partnerské organizace

fungovaly tak, jak mají, a abyste se Vy, milí členové

Sojky, měli na co v roce 2011 těšit!

Anička

OLA 2011 im Sportzentrum Žinkovy

Das Haus, das Sojka dieses Jahr für das Osterlager

vom 16.23.04. ausgesucht hatte, war der Hammer

und besonders den Teilnehmern hat es dort gefallen.

Denn es gab neben gemütlichen Zimmern und

Aufenthaltsräumen – die noch dazu äußerst

discotauglich waren – 2 Sporthallen und draußen

mehrere Volleyball und Fußballplätze und obwohl

man annehmen könnte, die Teilnehmer wären nach

vollem Programm bereits ausgepowert genug, war die

Anzahl der Sportbegeisterten, die in ihrer Freizeit in

den Hallen oder draußen zusammen spielten, immer

groß.

CO SE UDÁLO / JAZYKOVÉOKÉNKO



Zinkovy bietet aber neben dem Sportzentrum, in dem

wir die Woche verbrachten, noch ein weiteres

Highlight : Im Jahr 1559 ließ Sebastian von Klenova in

Zinkovy am See Labut eine Festung mit Wassergraben

und allem Drum und Dran erbauen. Im 17.

Jahrhundert wurde an Stelle der Festung ein Schloss

im Stil des Klassizismus konstruiert, doch als Ritter

Karel von Wessely dieses Schloss 1897 erwarb, ließ er

es wiederrum im romantischen Stil umbauen, den

Wassergraben zuschütten und so hinter dem Anwesen

eine große Parkanlage entstehen.

Nachdem Schloss Zinkovy noch ein paar mal die

Besitzer gewechselt hatte, ging es in die Hände der

damaligen Staatlichen Arbeitergewerkschaft über und

wurde von da an zur Erholung für Arbeiter genutzt.

Seit 1999 ist das Schloss wieder in Privatbesitz eines

ausländischen Investors. Dieser war zuerst etwas

skeptisch als er Wind davon bekam, dass wir unsere

Theaterstücke vor seinem Schloss veranstalteten, doch

zum Glück konnte man sich mit ihm einigen und so

durften wir auch für unser Geländespiel den

wunderschönen Schlossgarten am Seeufer entlang nut

zen.

Auch für den Ausflug boten sich in der Umgebung tolle

Sehenswürdigkeiten an: Zuerst besuchten wir die Burg

Klenova, die in der Nähe von Klatovy steht und im 17.

Jahrhundert auf den Ruinen des mittelalterlichen

Schlosses neu aufgebaut wurde. Heute kann man sich

sowohl die alten Ruinen ansehen, als auch die

prachtvolle Sammlung an neugothischen Möbeln und

Gemälden im Inneren der restaurierten Burg

bewundern. Außerdem wird der obere Teil der Burg

als Galerie für modernere Kunst genutzt. In Klatovy

bekamen wir dann eine Führung durch eine von

weltweit drei bis heute erhaltenen Barockapotheken.

Die „Apotheke Zum Weißen Einhorn“ wurde im 18.

Jahrhundert von den Jesuiten für ihren Orden erbaut,

doch als dieser aufgelöst wurde, wurde die Apotheke

mit ihrer prunkvollen barocken Inneneinrichtung dem

Stadtapotheker übergeben. Bis heute sind auch

original erhaltene Mörser, verschiedenste Gefäße für

wundersame Pulver aus diversen Tierkörperteilen,

sowie medizinische Instrumente erhalten und so

wurde die Apotheke nach aufwendigen

Renovierungsarbeiten als Museum eröffnet und so zur

bedeutenden Sehenswürdigkeit von Klatovy.

Die Museumsführerin erklärte uns genau, welches

Pulver welche Leiden bekämpft, wie die vielen

Pillendreher funktionieren und vieles mehr. Ein

besonderes Highlight waren aber die zwei echten

Heilblutegel, die in ihrem Glas herumschwammen und

die Erzählungen zu diesem Thema veranschaulichten.

Alles in Allem war es eine wunderbare Woche und das

nicht zuletzt weil Zinkovy eine tolle Lokation war.

Substantiva:

die Festung, en = pevnost, tvrz

der Wassergraben,  = vodní příkop

das Anwesen,  = usedlost

die Arbeitergewerkschaft, en = dělnické odbory

das Seeufer,  = břeh jezera / rybníka

das Möbel,  = nábytek

das Gemälde,  = malba, obraz

die Apotheke, en = lékárna

das Einhorn, e = jednorožec

der Orden,  = řád

der Mörser,  = hmoždíř

das Gefäß, e = nádoba

das Leiden,  = nemoc, utrpení, žal

der Pillendreher,  = hovorově lékárník

der Heilblutegel,  = pijavice lékařská

CO SE UDÁLO / JAZYKOVÉOKÉNKO
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Adjektiva:

ausgepowert =

vyšťavený

prunkvoll = skvostný, nádherný, přepychový

wundersam = podivuhodný

aufwendig = náročný, namáhavý

Slovesa:

etw. zuschütten = něco zasypat

jdm. etw. veranschaulichen = názorně vysvětlit

sich auflösen = rozpustit se

Obrat(y):

as war der Hammer = to byl nářez ( jako s kladivem)

alles Drum und Dran = vše co k tomu patří

j. bekommt Wind von etw. = někomu se něco doneslo

Praktická věta nakonec:

Hast du dich schon für Gaisthal 2011 angemeldet?

= Už jsi se přihlásil/a na Gaisthal 2011?
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PrahaBřevnov

Datum: 18.12.2010

Přítomní radní: Petr Vondruška, David Šimek, Pavel

Bobek, Tereza Pražská, Lenka Rambousková, Anna

Kušičková, Kateřina Spielmannová

Nepřítomní: Kateřina Lišková, Adéla Bosáková

Přítomní přísedící: 

Témata: školení českého červeného kříže, projekty,

finance, evidence majetku a členů

PrahaBřevnov

Datum: 11.2.2011

Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek, Tereza

Pražská, Anna Kušičková, Kateřina Lišková, Kateřina

Spielmannová

Nepřítomní: Adéla Bosáková, Lenka Rambousková,

David Šimek

Přítomní přísedící: Michaela Bauerová

Témata: školení hlavních vedoucích, velikonoční

tábor, Finance, příprava Bambiriády, Zobák, Internet,

Ples, oslava patnácti let

Žinkovy

Datum: 23.4.2011

Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek, Tereza

Pražská, Anna Kušičková, Kateřina Lišková, Kateřina

Spielmannová, Adéla Bosáková, Lenka Rambousková,

David Šimek

Nepřítomní: 

Přítomní přísedící: Michaela Bauerová, Michael

Kalina, Janík Tománek

Témata: zhodnocení proběhlého velikonočního

tábora, projekty, Zobák, Internet, Bambiriáda,

přípravné víkendy letních táborů

JASIKOWÄOKÄHNKO / ŠPRÁCHFENSTRCHEN

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ



Ahoj kamarádi. :)

Letos jsem na Velikonoční tábor bohužel nenašla

cestu, ale bedlivě jsem sledovala „online“ a hned po

táboře vyzpovídala jednoho z Vás, jaké zážitky si z něj

přivezl! :)

Věřím, že rozhovor  s  Janíkem  Tománkem, jeho

shrnutí pocitů z  nedávného týdne přiblíží jarní

táborovou atmosféru i Vám :)

Ahoj Janíku, kdy jsi vlastně objevil naše

občanské sdružení Sojka? Už jsi poněkud

pardál, ne? :)

Ahoj, se Sojkou jsem se potkal náhodou, když jsem jel

na akci do objektu, kde zrovna Sojka pořádala svůj

Velikonoční tábor. A  že jsem v  tu chvíli zrovna hledal

nějaký program na léto, rozhodl jsem se jet – a dobře

jsem udělal. :) Myslím, že se mezi dalšími Sojkami

najdou větší pardálové než já, se Sojkou jsem jen 3

roky.

Učíš se německy? Ať už ano, nebo ne,

naučil jsi se zase nějaké další německé slovo

nebo spojení?

Učím, neučím. Já jsem si jako druhý předmět ve škole

vybral francouzštinu, potom jsem jel na Sojku a

uvědomil si svůj špatný výběr, tak teď tu němčinu

doháním na odpoledních kurzech. Nové slovíčko? Asi

Osterrute – pomlázka.

Jasné, že už za ty minulé tábory nějaké

kamarády máš:), ale co noví?

Já myslím, že na sojčích táborech se dá vždycky poznat

spousta zajímavých lidí, se kterými se člověk může

skamarádit, takže věřím, že jsem získal nové kamarády.

:)

Snažíte se být v kontaktu i nyní, když už

Vás nespojuje stejné místo, táborový

program nebo tým vedoucích? :)

Snažíme, ale je to těžké, zvlášť když jsme všichni

z různých koutů republiky.

Teď samozřejmě to hlavní, jak se Ti na

táboře líbilo? Je nějaký program nebo

zážitek, který Ti uvízl v paměti?

Líbilo! Bezvadné počasí, ještě bezvadnější účastníci a

suproví vedoucí. No zkrátka zlatý sojčí standard :)

No a konečně, chtěl bys čtenářstvu Zobáku

něco vzkázat? Komukoli, cokoli? :)

Těm, co na OLA jeli, že dobře udělali, těm, co nejeli, že

mají šanci to v létě napravit. :)

Děkuji Ti za rozhovor a doufám, že se spolu i  s Vámi

ostatními, milými „sojkačtenáři“, setkáme v létě! :)

Vaše Adéla :)

ROZHOVOR S...
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KŘÍŽOFKA
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2.)

1.)

3.)

4.)

5.)

Tak bobánci, připravila jsem si dneska pro vás takovou

vzpomínkovou OLAžofku. Doufám, že jste už všechno

nezapomněli. Luštění zdar.

Vaše Káčasváča

Úkol: Doplňte chybějící slovo:

1.) Ola............. company

2.) Ranní.............

3.) Červený.............

4.) Hledání.............

5.) Odpolední.............

Tajemka: Zlatý _ _ _ _ _
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KOMIKS




