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Módní policistka Rosamunde Regenbogen hodnotí vaše gaisthalské outfity
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NazdarSojkyz  našíškolky!
Přichází doba půstu – Klasik, Junior i   gaisthalská
JAPA 1 jsou za námi, letošnímu létu-nelétu už také
odzvonilo. Konec radostem, jako je společné ranní a
večerní zpívání, služba v  kuchyni, odhánění vos…?
Není tomu tak. Přichází nový trend:
Let’s  GAISTHALIZE! Progresivní křídlo Sojek a SdJ-
lerů zkouší žít gaisthalským životem i   nyní během
pobytu mimo tábořiště. Jaké to je, když si v  bytě se
spolubydlícími zavedete bodování úklidu? Když si to
do autobusu nakvačíte v  holinkách a bláznivém outfitu
jako v  některém z  našich divadelních výstupů? Nebo
když na vás po ránu sousedé nevěřícně koukají, jak
vztyčujete vlajku, při tom ještě zpíváte – a to vše navíc
proložíte nějakým tím dvojjazyčným moudrem
a  pozdravem vlasti? Inu, není to snadné, ale jistě
zábavné a osvěžující. Někteří z  propagátorů
gaisthalizace se  s  námi podělil i o  své zkušenosti v  jedné
ze zobáčích rubrik. Doufáme, že se do řad
gaisthalizátorů brzy přidáte i   vy!

Krom toho na vás čeká obligátní porce novinek od
Terky, kterou pro vás navařila ve své útulné čelákovické
kuchyni v  tzv. domě hrůzy – nicméně nebojte se,
novinky jsou oproti očekávání pozitivního rázu. Nášup
bulvárních delikates čekejte jako obvykle od Kačáka
alias Harty S. (s  dopomocí tajných informátorů), jež se
letos vydala dokonce na obě etapy Gaisthalu, aby se
vám všem – jako správná zubařka – náležitě podívala
na zoubek.

Z  útrob těžce srozumitelné řeči moravské provincie
na  vás náš Davča vytáhl opět jeden ze zapeklitých
pojmů – jak jste obstáli, se dočtete v  Sojce na drátě.

Kromě toho a mnoho dalšího na vás samozřejmě
čekají i   podrobné zprávy z  obou etap Gaisthalu. V  nich
se najde nejedna gramatická či styl istická perla, takže
doufejte, že se Zobák nedostane k  rukám vaší
češtinářky. A  pokud ano, tak jí zkrátka řekněte, že
v  Gaisthale se na gramatiku příl iš nehledí. Příjemné,
že? Proto: Let’s  Gaisthalize!

Milé čtenářky, milí čtenáři, příjemné a fruktifikující
čtení vám přeje vaše ReRa – aneb

Léňa, Terka aPája.
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

N a wikipedii se pod heslem „sojka obecná“
můžeme dočíst mimo jiné následující větu:

„V  přírodě se může sojka obecná dožít i   více než 15
let.“ A  přesně 10. srpna 2011 nastal okamžik, kdy se
naše Sojka skutečně dožila 15 let. Na rozdíl od sojky
obecné má ale naše Sojka šanci dožít se ještě mnohem
delšího věku. Neznamená to tedy, že by po 15 letech
existence patřila Sojka do starého železa a ani se zatím
do žádného důchodu nechystá. Naopak, patnácté
narozeniny spíše znamenají, že Sojka pomalu opouští
pubertu, dozrává podobně jako třeba dobré víno,
a  pokud se najde dostatek schopných, motivovaných
lidí, tak může zrát ještě hodně dlouho.

Sám jsem aktivně zažil jen asi půlku dosavadního
sojčího života, ale za tu dobu jsem si na Sojku zvyknul
natolik, že bych si jen těžko dokázal představit život
bez ní. Myslím si tedy, že je na místě, abych upřímně
poděkoval všem současným i  bývalým Sojkám a sojčím
kamarádům, protože jenom díky nim se podařilo Sojku
udržet a neustále zdokonalovat. Nyní, když už si Sojka
obrazně zasloužila svojí občanku, stojí na určitém
pomyslném rozcestí. Je jenom na nás a na našich
pokračovatelích, aby pro Sojku zvolil i tu nejlepší cestu.
A  pokud by Sojka na svých cestách zabloudila
nevhodným směrem, bude důležité ukázat jí zase tu
správnou cestu.

Zásadní roli v  sojčím životě hraje zejména kontinuální
předávání zkušeností mladším členům Sojky, tak aby
vždy byl k  dispozici dostatek lidí, kteří se o  Sojku a její
hnízdo dokáží postarat. V  tomto ohledu už máme asi
nejtěžší zkoušku za sebou – tedy postupný odchod
všech zakládajících členů Sojky do „sojčího důchodu“,
neboli mezi Krakonoše.

A  Sojka úspěšně funguje i   přesto, že tito lidé, díky
kterým celá Sojka vznikla a naučila se dělat první
krůčky, již aktivně nezasahují do sojčího dění. Proč?
Protože se jim včas podařilo nalézt vhodné nástupce,
tedy jakousi další pomyslnou sojčí generaci.
A  dokonce většina jejich nástupců dnes již také není
aktivní – opět z  důvodu, že předali své know-how
dalším mladým lidem. Tento postup se tedy ukázal
jako správný a fungující, a proto bych rád kladl
na  srdce současné radě a především také dalším
budoucím sojčím předsedům (nebo předsedkyním),
aby včas našli dostatek schopných lidí, kteří „tu káru
potáhnou dál“.

A  protože na tomto principu celá Sojka stojí a padá,
chtěl bych zároveň vyzdvihnout aktivitu a zájem
některých současných radních, přísedících a účastníků
táborů. Zároveň by tento článek měl posloužit jako
určitá výzva, pro ty z  vás, kteří mají Sojku rádi
a  kterým na Sojce záleží, aby přiložil i ruku k  dílu,
protože každá pomocná ruka se hodí. Možností jak se
zapojit je mnoho – účast na akcích,
pomoc  s  přípravami a organizováním akcí, přispívání
do Zobáku, propagace Sojky nebo také kandidování
do rady.

5



6

PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

A  protože mezi čtenáři Zobáku je nepochybně i   mnoho
nových tváří, které toho zatím o  historii Sojky mnoho
neví, připomenu alespoň pár nejdůležitějších
momentů ze sojčí historie:

•10.8.1996 založení Sojky v  Gaisthale; předsedou se
stává Leopold Černý a Sojka získává své první hnízdo
v  Brně
•1998 první ročník velikonočního tábora
•1999 spuštění internetových stránek Sojky
•2001 oslava 5. výročí vzniku
•9.10.2004 předsedou zvolen Pavel Bobek
•1.1.2005 Sojka dostává nové logo (od dvorního
grafika Šoguna)
•2005 první seminář JAPA
•2006 oslava 10. výročí vzniku
•29.11.2008 předsedou zvolen Petr Vondruška
•2009 první účast Sojky na Bambiriádě

Pokud se mezi čtenáři najde někdo, kdo by chtěl
nahlédnout ještě hlouběji a podrobněji
do  historického vývoje Sojky, doporučuji nahlédnout
do speciálního čísla Zobáku vydaného k  oslavě  10.
výročí Sojky. V  tomto čísle naleznete popis prvních
krůčků Sojky nebo dokonce i   fotografie složení rad dle
funkčních období, včetně fotografií jednotl ivých
radních.

Na závěr bych vás srdečně rád pozval na oslavu 15.
výročí, která proběhne v  Praze – Horních Počernicích
ve Špejcharu v  areálu Chvalského zámku. Zároveň
tímto děkuji městské části Praha 20, která zmíněný
prostor laskavě pro naši oslavu zapůjčila. Doufám, že
na oslavě se nás sejde opravdu hodně, protože to je
zkrátka událost, na které žádná věrná Sojka nesmí
chybět!

VášPetr

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ

Praha-Břevnov

Datum: 24.6.2011
Přítomní radní: Petr Vondruška, David Šimek, Lenka
Rambousková, Anna Kušičková, Kateřina Lišková
Nepřítomní: Adéla Bosáková, Kateřina Spielmannová,
Tereza Pražská, Pavel Bobek
Přítomní přísedící: -
Témata: zhodnocení proběhlé Bambiriády, Zobák
dokořán, finance, propagace a internet, příprava
následujících letních táborů

Gaisthal

Datum: 21.8.2011
Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek, Kateřina
Lišková, Kateřina Spielmannová, Adéla Bosáková,
Lenka Rambousková, David Šimek,
Nepřítomní: Anna Kušičková, Tereza Pražská
Přítomní přísedící: Michaela Bauerová, Michal Kalina
Témata: zhodnocení proběhlých táborů Gaisthal
Klasik a Gaisthal Junior, příprava nového čísla Zobák
dokořán



7

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V  SOJCE

MémiléSojky,
hlavní táborová sezona je za námi a vy už zase
zahříváte školní lavice, někteří možná zahřívají svá
kancelářská křesla, někteří se nad křesly
sklánějí  s  vrtačkou v  ruce (Kačák) a někteří mají ještě
dva týdny prázdniny (moje maličkost) . Ať už
momentálně děláte cokoliv, zastavte se na chvilku
a  pročtěte si toto zbrusu nové číslo Zobáku dokořán,
možná se vám podaří alespoň na chvilku zapomenout
na okolní šrumec a na pár okamžiků se vrátíte třeba
zpátky do Gaisthalu anebo třeba klidně někam jinam,
kde byl klid a pravý prázdninový leháro. Doufám, že
teď už pěkně hajáte na otománku  s  pořádně
natřepanými polštářky přikryti dečkou a jste ready
na  pár sojčích aktualit, které servíruji ještě za tepla!

P oslední květnové dny patřily přehlídce
mládežnických organizací. Tušíte správně, že

mluvím o  pražském vydání Bambiriády, která se letos
konala ve dnech 26.5.-29.5.2011 na Vítězném náměstí
v  Dejvicích. K  sojčímu stánku nás přišel podpořit sojčí
dorost i   odrost. Obsluha našeho stánku se za celé čtyři
dny nezastavila, až takový zájem byl o  křížovky,
bludiště a další vymalovánky z  dílny Aničky Tkaničky.
Starší návštěvníky pak zaujaly hlavně plakáty  s  fotkami
z  táborů a dalších sojčích akcí, které provázely
zasvěcené komentáře a výklady sojčích referentů.
Za  rok Sojka na Bambiriádě určitě nebude chybět,
takže jestl i jste se letos nedostavil i nebo dostavit
nemohli, nevěšte hlavu, u  sojčího stánku se potkáme
i   příště!

Ve švábském Augsburgu se i   v  letošním červnu
konaly tzv. Sudetoněmecké dny, na kterých

nechyběl stánek naší partnerské organizace SdJ. Sojka
zde v  rámci SdJ stánku měla svůj informační koutek,
kterého se ujal Pája a propagoval co to šlo,

až se nakonec úplně upropagoval. Ale teď vážně,
práce Sojky a SdJ byla k  našemu potěšení návštěvníky
hodnocena více než kladně, a nejen z  toho důvodu se
do Augsburgu některé Sojky za rok vydají znovu.

A   abyste věděli, že sojčí radní ani trochu nezahálel i,
je mou povinností vás informovat o  tom, že

i   v  horkých letních dnech se rada scházela, řešila,
diskutovala, plánovala a připravovala. Konkrétně pak
v  pátek 14.6. a poté po skončení táborů v  neděli 21.8.
Týmy vedoucích táborů Klasik a Junior také netloukly
špačky a přípravy rozložily celkem do dvou
přípravných víkendů, to aby všechno bylo tip top a nic
nás na cestě po Americe a Africe nepřekvapilo.

A   tím se dostáváme k  hlavní sezónní události –
táborům Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior.

Termínem konání byly tradičně první tři sprnové
týdny, hlavní vedoucí na první etapě byli Léňa a Julian,
na druhé etapě pak ostřílené duo Míša a Tobi. Počasí
nám relativně přálo, občasný deštík byl ale vždycky
rychle zapomenut, protože to přece není naše štýlo,
kazit si dobrou náladu mrholením. V  tomto čísle
Zobáku samozřejmě najdete tagesberichty  s  krátkou
předmluvou, tak už nebudu víc prozrazovat, abych
jejich autorům nelezla do zelí.

P oslední letní akcí, která proběhla o  prvním
zářijovém víkendu v  místě, jež určuje tato

zeměpisná délka 12.499972 a tato zeměpisná šířka
49.478837 (prosím, zadejte do svých navigačních
přístrojů) , byl zážitkový víkend pod taktovkou Manua
a Leny. Ve zdraví jsme přežil i noční putování lesem
i   občasné denní bloudění v  bavorských luzích a hájích.
Tato organizačně náročná akce se vyvedla i   přes pár
zbloudilých kilometrů v  nohách některých z  nás (mezi
námi si tu interně můžeme říct, že to byly moje,



Sojka slaví patnáctku

Jel ikož Sojka na začátku srpna tohoto roku oslavila
patnácté narozeniny, říkali jsme si, že by se určitě
hodilo uspořádat nějaké komorní setkání, kde bychom
si mohli připomenout, jak šel se Sojkou čas, kde
bychom se mohli vidět  s  naší krakonoší odnoží a kde
bychom společně mohli Sojce popřát do dalších let.
Samozřejmě, že takovou oslavu plánujeme a právě teď
v  době uzávěrky Zobáku finišují přípravy a dolaďují se
poslední detaily. Pár informací předznamenám teď
a  tady, veškeré podrobné info ale samozřejmě najdete
na našich webových stránkách.

Oslava sojčích patnáctin proběhne v  sobotu
15.10.2011 v  areálu Chvalského zámku v  Horních
Počernicích. Pro mimopražské či mimočelákovické,
kteří to nemají za rohem, bude zajištěno ubytování
přímo v  Horních Počernicích. A  na co se můžete těšit?
Na programu bude malá výstava, společně si
prohlédneme pár sojčích prafotek a pravideí, třeba si
společně zabékáme, to se ještě uvidí – a možná, možná
přijde i   kouzelník. Ještě doplním, že na oslavu jsou
pozváni i   naši kamarádi z  SdJ , tak neváhejte a přijeďte
Sojce pogratulovat osobně!

Waldmünchenská JAPA klepe na dveře

Po roční pauze se na scénu opět vrací JAPA ve své
původní „seminární“ podobě. Jestl i už ti bylo 15 let, jsi
srdečně zván prožít  s  námi víkend nabitý novými
informacemi a zábavným, zážitkově-vzdělávacím
programem. JAPA je určena hlavně pro ty z  vás, kteří
sebe samé v  budoucnu vidí v  roli vedoucího na našich
táborech či nějak dále aktivně činné v  oblasti česko-
německých výměn mládeže. Vzdělávací část programu
pro nás zajistí pan Wolfgang Wilfl ing, který se
profesionálně zabývá prací  s  mládežnickými
skupinami a jedním z  témat, kterým se budeme
věnovat letos, je prevence sexuálně nevhodného
chování. Kromě vážných věcí budeme mít
na  programu i   nějakou tu zábavičku, organizační tým
ale zatím drží vše v  přísném utajení, jediné, co vám
mohu tlumočit je, že JAPA proběhne 25.-27.11.2011
v  zámecké mládežnické ubytovně ve Waldmünchenu
nedaleko českých hranic. Kapacita míst je omezena,
nebojte se ale nic, na našich stránkách se včas dozvíte,
kdy se začít hlásit a samozřejmě tu na vás budou čekat
i   další upřesňující informace.

ZVEME VÁS NA

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V  SOJCE

Matesákovy, Peťčiny a Maxovy nohy a jednalo se o  cca
3 kilometry hned v  úvodu hry, jak motivující! ) , poklad
jsme nakonec našli a spravedlivě si ho rozdělil i.
V  neděli jsme vytáhli z  kapsy šátěček, zamávali, zatlačil i
slzu a na rok dali Géčku sbohem.

I   já se  s  vámi na nějaký ten pátek loučím, přečtěte si,
co pro vás Sojka chystá v  následujících měsících, a
na  některou z  plánovaných akcí určitě doražte, rádi
vás uvidíme!

Ahoj, VašeTerka
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MiléSojky,
letošní léto sice nebylo tak slunečné jako obvykle, ale
to vůbec nevadilo mému bystrému liščímu oku.
Ostražitě jsem pozorovala, co se odehrávalo na obou
etapách tábora v  Gaisthale. Jediné, co trošku
narušovalo mé soustředění při lovení drbů, byly ty
otravné vosy! ! ! Všem, kteří jste dostali letos alespoň
jedno žihadlo, bych chtěla složit poklonu, protože to
byla opravdu příšerná bolest, brrr :-(. Někteří vedoucí
se po píchnutí vosou před účastníky museli
i   schovávat, aby nebyly vidět jejich slzy.

Ale pojďme si už konečně říct, jak to bylo  s  novými
objevy, láskami a zamilovanými pohledy. Letošní
gaisthalské léto mezi kluky na plné čáře vyhráli Beni
a  Moe Ederovi. Zakoukala se do nich většina holek.
O  Benim byla dokonce složena i   zamilovaná písnička,
ale vzhledem k  autorským právům ji nebudeme publi-
kovat.

Z  holek byla stoprocentně nejoblíbenější Caro. Kluci
přezpívali snad všechny známé písničky tak, aby se
v  nich objevilo její jméno (např.: Old MacCaro had
a  shop, Caro can I   hold you...) . Tahle náklonnost už
byla místy ale moc přehnaná – ve tvářích ostatních
holek se začínaly rýsovat známky žárlivosti a Caro
z  toho byla trochu zoufalá. Naštěstí tábor skončil včas
a nedošlo k  nějakým nemilým konfrontacím (ale
drobnou Caro by stejně každá z  nás přeprala:-))

Ptáte se, čeho jsem si všimla mezi účastníky? Tak třeba
jak Karel a Týnka tančil i, spíš battlovali, na diskotéce,
juj, to bylo pokoukáníčko... Ale Karel svým tancem
okouzloval i   ostatní, třeba Aničku a Léňu. A  to už je
větší kalibr :-)… všechny nakonec odolaly.

Ještě vám musím říct, jak si Davča hrozně užíval roli
asistentky Davany – převlečený do růžových šatů a se
svou oblíbenou blonďatou parukou, která je naprosto
příšerná. Vůbec mu to neslušelo, ale jeho herecký
výkon úžasný. Snad v  převlékání do dívčího oblečení
nebude pokračovat.

Na závěr se  s  váma podělím ještě o  pár novinek,
o  kterých byste měli určitě jako správné Sojky vědět.
Léňa má za sebou první malinkatou bouračku
a  odnesla to její milovaná pistoška :-(. Péťa se
nastěhoval do nového bytu v  Praze a říkal, že hrozně
rád přijímá návštěvy… Anička bude příští rok studovat
na gymnáziu ve Weidenu, takže pokud tam pojedete
do bazénu, tak se jí určitě ozvěte… A  pokud pojedete
někdy v  budoucnu do Ameriky, tak tam se odstěhovala
na studia vaše oblíbená vedoucí Mája. Májo, posíláme
ti PUSU za moře a přejeme, ať jsi tam spokojená!

Pa, Kačák

BULVÁREK
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„Let’s  Gaisthalize!“ – tak zní nový
imperativ několika gaisthalských srdcařů
a sdrcařek. Aby návrat do reality nebyl
tak obtížný, rozhodla se skupina
progresivních Sojek a SdJ-lerů nastolit
ve svém životě a propagovat ve svém
okolí trend gaisthalizace. Jaké jsou
jejich zkušenosti?

Léňa Rambouskojc: „Společně  s  Jul ianem, Peťkou
a  Paťkou (vám známými z  loňského Gaisthalu
Klasik  –  pozn. red.) a dalšími dvěma kamarádkami
jsme v  září založil i společný byt na pražském Žižkově,
což byla ideální příležitost zavést u  nás hned od
počátku ten pravý gaisthalský režim. Funguje to
ideálně: jako správní hlavní vedoucí spolu   s  Jul iánem
vždy třikrát denně bodujeme úklid, takže o  pořádek je
postaráno. Stejně tak děláme rozpisy pro službu
na  vašraum (tak říkáme koupelně a záchodu) a službu

v  kuchyni. Akorát jsme zatím v  podlaze nenašli ty
pravé kanálky, co odvádí vodu, a tak jsme se
sousedům o  patro níž postarali o  spršku, ale to je jen
malá vada na kráse, podobně jako rámus z  diskotéky,
ten se taky zatím nesetkal   s  pochopením. Moment –
říkala jsem před chvílí něco o  kráse? Tak to nesmím
zapomenout na to nejdůležitější: z  Gaisthalu jsem si
přivezla valnou část kostymérny, která teď tvoří můj
nový šatník. Takže o  módní kreace první třídy je
postaráno, yes! Sledujte moje fotky na facebooku a
zapomeňte na Gaga – jako mám jí ráda, ale nesahá mi
už ani po kotníky!“

Týna Šimková a Sabrina Fröhlichová: „My zme byly
letos zase óplně odvařené z  Mädchennachmittagu.
Tagže od teďkaj si jedeme v  tomto štýlu každé
odpóčko: Masáže, nehty, parní lázně,

GHOST WRITER
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okurková maska, aji společné jídlo… Jako špica, fakt!
Tož a kedy už nás to sezení přestane bavét, hodíme si
nějaký ten dance – třeba „Jumpin“ od Kromestar (také
to „tutu tututututututut“) , lepší než verbuňk, vám
říkám. Davča – Týny brácha jako – dycky přinde
a  pošteluje nám aparaturu, betální zvóček, no šak se
v  tom taky vyzná, bo co!“

Michal Kalina alias Kalič (Kalba) : „Letošní kuchyně
na G1 mi tak učarovala, že nešlo jinak: od září jsem
nastoupil do učení na kuchaře. Koktejly a barmanství?
Nuda, děkuju, ale už mě to nezajímá. Barový pult jsem
vyměnil za kuchyňskou linku, sklenice a lahve za hrnce
a pánve. Zatím mám zvádnutej mátovej čaj,
převařování mlíka od sedláka, krájení chleba, salámů

a  sýrů na kráječi a z  teplých jídel Schinkennudeln.
Příští týden se chystám na císařské
trhance  s  jablečným pyré a gaisthalské chil l i con
carne… gut, ne? Taky už mám koupený kovbojský
klobouk a velké černé mikiny, vousy rostou, chutná
mi, no zkrátka za chvíl i budu vypadat skoro jak
Marcus. No a… co se tak blbě tváříte? Chcete snad
zítra ráno dostat Küchendienst?!“

Filip Oplt: „Coby znalec gaisthalské fauny jsem si před
odjezdem v  jednom z  četných vosích hnízd v  okolí
tábořiště odchytil vosí královnu, kterou se mi podařilo
usadit u   nás na sídlišti v  Horních Měcholupech. Teď
máme přímo pod okny vosí hnízdo a přívětivý bzukot
našich hmyzích přátel nás doprovází téměř 24 hodin
denně, zejména při jídle, o  které se  s  vosami
vždy  s  radostí a spravedlivě podělíme – přesně jako
na  táboře. K  dokonalosti chybí jen Petr – nejlepší
stanový vedoucí a vedoucí celkově. Peťo, doufám, že
sis náš diplom dal za rámeček a že příští rok dostaneš
náš stan zase!“

GhostWriter

GHOST WRITER
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Tožzdar jak sviňa všici,
dnes se bez kafrování pustíme rovno do otázky, která
tentokrát zněla: Co nebo kdo je: HOHŇA. Jel ikož
nikdo negómal vo co jde, jsem vám dal pomocnó ruku,
že jde o  vlastnost člověka. Tutok sou Vaše odpovědi:

Móňa : Ohna bez H :D , to plácají malý děti u   vás, ne?
U  nás dělají brum brum ... no myslím, že to je jakože
remcal .. . ty seš ale mááslo ... :D
Terka Foglarová: Jakože no ne nevím ... jakože je
ustrašenec nééé?? ...
Adéla Uhrinová: Zmatenej člověk.
Kalič: Crazy – šílenej.
Kája: Jakože je škrt, šetřílek.
Ohna: Smíšek.
Michi: To je člověk, kterej má rýmu a huhňá.
Léňa: Brebta.
Peťka: Chmel???
Linda: Breptal.
Pája: Nějaká osoba... ťunťa. Zdravím Móňu ;) Jako že
se bojí.. .
Terka: Že furt remcá.
Peťa: Někdo, kdo se hodně směje.
Janík: Domácí označení pro huhňajícího trumberu.

No zase vedle jak ta jedle. Hohňa je výraz
pro  pomalého člověka. Zkrátka, když vám něco moc
dlouho trvá, tak jste hohňové :-D

Musím ještě prásknót jednu věc: Na letošním výletě
v  Tachově vyšlo najevo, že tam podniká spoustu vašich
kamarádů a známých. No přesvědčte se sami:

Tož to bychom měli, mejte se všici betálně a brzy na
viděnou.

Davča

SOJKA NA DRÁTĚ
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AhojBudulínkovéa vílyAmálky.
Opět se vám hlásí vaše módní special istka Rosamunde
Regenbogen  s  těmi nejvymazlenějšími módními úlovky
letošního léta. To bylo nejen „verry emerrické“, ale
i   skutečně odvázané a divoké, a hlavně, skutečně
duhové. Je zkrátka vidět, že jste krejzy a kůl.

Emerrická first class partie
Beník se nám letos ukázal v  tom nejduhovějším světle.
Jeho modely byly tak okouzlující, že neodolaly ani ty
nejzarputilejší americké puritánky. Beník se stylizoval
do 80. let, a to velmi povedeně. Jeho mikinka  s  koťátky
je snad ještě roztomilejší než malá káčátka na
provoněné alpské loučce plné petrklíčů a zvonečků.
Beník navíc nejen že okouzloval svým vkusem, ale
i   svým talentem a showmanským nadáním. No zkrátka
pecka!

Nespoutaná tygřice

Tak tuhle šelmičku nemusíte hledat nikde hluboko
v  džungli, ale mohli jste na ní natrefit přímo
v  Gaisthale. Ano, tento svěží letní model vytvořil i
vlastnoručně praktikanti našeho afrického muzea.
Nezapomněli při tom na nejžhavější trendy letošní
sezony, což jsou zvířecí motivy a dokonce
i   natupírovaný účes, který bezvadně doplňuje celý
outfit. Markéta se tak úspěšně uvedla nejen jako
mladá perspektivní vedoucí, ale i   jako budoucí módní
ikona, která dbá na rady skutečných znalců!

Trapas!

Chce to přitlačit!

Slušný mainstream...

Very good!

Šelmička z  Beverly Hills

Jak jsou na tom?

MÓDNÍ POLICIE
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Velká hollywoodská premiéra

Svou velkou hollywoodskou premiéru v  hlavní roli
Gaisthalu Klasik má za sebou Léňa. A  můžeme
skutečně říct, že z  naší princezny se stala královna, ba
dokonce carevna. Léňa nejen že určovala, kudy cesta
vede v  rámci svého šéfování táboru, ale udávala i   směr
co do vybraného stylu. Léňa se rozhodně nebojí
odvázat a kombinovat. A  v  čem spočívá její tajemství?
Ano, Léňa se nebojí recyklovat a ráda zamíří do sekáče.
Přičemž platí, čím pozitivnější název, tím vyšší qualitka,
tzn. sekáč „Pohoda“ je např. zárukou hvězdných
modelů. Mně nezbývá než souhlasit! !

Ponožky v  žabkách, cože?

I   Michal se velmi podařeně vystyloval, i   když
konkurovat Beníkovi opravdu nebylo jednoduché.
Tento model je principiálně v  pořádku. Brýle, mikina
i   kraťasy mu skutečně padnou. Snad u  brýlí bych
doporučila zrcadlový efekt, který dodává jasný šmrnc.
Ale bez povšimnutí opravdu nemohu nechat
kombinaci ponožek a žabek. Tedy Michale, to je teda
snad ještě větší faux pas než ponožky v  sandálích…

MÓDNÍ POLICIE
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Duhový sen

Ani na Gaisthalu Junior nechyběla mužská módní
ikona, kterou se stal Stefík. Ano, čtete správně. Stefík
okouzloval nás všechny dnes a denně, nebál se drzých
barviček a opravdu se mu vedlo. Tento model, nazvaný
„písečná bouře“, je toho důkazem. No pověste sami,
není k  zulíbání?

Lady Afrigaga, Rosamunda Regenbogen
a skutečný frajer!

Tuto trojici zařazuji mimo hodnocení. Chtěla bych vám
tak jménem svých hvězdných přátel do nadcházejícího
podzimu popřát šťastnou ruku při výběru vašich
modelů a volbě vhodných doplňků a samozřejmě
i   l íčení. Nezapomínejte při tom na květinové motivy,
odvážné brýle a rozjasňujte šeď všedního dne
extravagantními detaily. A  nezapomeňte milovat
duhu! ! ! Papa, dušinky moje.

VašeRosalindaRegenbogen

MÓDNÍ POLICIE
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Giasthal Klasik 2011

Gaisthal Klasik 2011 je už sice za námi, přesto jistě
všichni vzpomínáme na proběhlé dva týdny
v  kouzelném bavorském tábořišti Gaisthal   s  láskou
v  srdcích. Abychom si zážitky, české i   německé
kamarády a vedoucí ještě jednou připomněli a mohli se
tak trochu vrátit do minulosti, přečtěme si následující
rubriku!

Když 31. srpna 2011 naši zatím nic netušící
účastníci vstoupil i na území gaisthalského tábořiště,
nevěřil i vlastním očím – celý tábor se proměnil ve
Spojené státy americké! Hned první večer se
seznámili   s   partičkou teenagerů z  Bronxu, kteří je
zasvětil i do jejich dvoutýdenního ďábelského
plánu  –  rozhodli se prožít si svůj americký sen a hodlali
překonat všechno, co se jim postaví do cesty.
Účastníky pak čekalo 14 dní plných nevšedních,
dobrodružných a vzdělávacích výletů po boku jejich
nových přátel, kteří si hrdě šli za svými sny. Poznávali
americká města, památky, americkou mentalitu,
historii a kulturu – zkrátka měli možnost ochutnat
všechno, co USA nabízí. Plni energie překonávali
nástrahy, které jim občas život na cestě přichystal a
do  všeho šli   s   odhodláním a kuráží.

Pojďme se tedy ještě jednou společně poohlédnout
za  celým dobrodružstvím, přečtěme si, jak proběhl
tábor očima vás, účastníků, utírajíce si slzičku
pod  okem.

1.8. 2011

Ráno po rozcvičce nás čekala naše první ranní slavnost
a po roce jsme opět zvedli tváře k  vlajkám plápolajícím
na stožáru. Na odpoledním programu jsme podali
ruce těžké klasice při programu „singen, tanzen,
sprachen“. Odpoledne jsme si protáhli svaly při známé
hře „burza“ v  níž si na travnatomokrém povrchu
nemálo lidí namlátilo. Po večeři nás očekávala hra
„action hero“, ve které se vyskytovaly hry od podávání
karty ústy až po praskání balónků. Když už jsme
očekávali povel dodržujte večerku, nedodrželo ji pár
tajemných a neznámých osob, kteří pod identitou tmy
přetočil i stan vchodem vzad k  nesmírnému údivu jak
obyvatelů, tak celého tábora. Bude stan navrácen
v  původním směrem? :)

TerkaFoglarová

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I   NESOJČÍ
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Am ersten Tag in Gaisthal wurden wir um 7.00 Uhr
geweckt und hatten das erste Mal Morgensport.
Danach gab es Frühstück und dann haben wir das
Morgen- und das Abendlied geübt, getanzt sowie
Tschechisch Unterricht gehabt.

Nach dem Mittagessen hatten wir 2 Stunden Freizeit
und danach spielten wir ein „Piratenspiel“ wo es um
Geld ging. Abends gab es dann einen
Aktionspielabend und danach sind wir um 10.00 Uhr
ins Bett gegangen. Mir hat der Tag sehr gut gefallen! !

Jakub Sum

2.8. 2011

V  úterý jsem se dobře vyspala :) K  snídani jsem si
chtěla dát chleba  s  nutel l lou, ale nutella bohužel
nebyla, tak jsem si dala marmeládu, která mi taky moc
chutnala, takže mi to ani nevadilo. Po snídani jsme se
dozvěděli něco o  Německu a Česku. Což bylo opravdu
zajímavé. K  obědu byly špagety. Byly dobré,
ale  dostala jsem toho opravdu hodně, protože jsem
měla velké oči, a tak jsem to všechno nesnědla. Po
obědě nás rozdělil i do 8. skupin po 6 lidech a museli
jsme chodit po stanovištích a plnit úkoly. Některé úkoly
byly těžké a tím pádem to bylo ještě zábavnější.

K  večeři jsme měli maso na ohni   s  houskou
a  kečupem. Maso bylo mooc dobré! Mňam! Večer
jsme měli táborák, při kterém jsme zpívali anglické,
české a německé písničky. To byla fakt SRANDA! A  pak
jsme šli spát se spokojeným výrazem, protože jsme
nevěděli, co náš čeká.. A  čekala nás... . BOJOVKA!! :)

KristýHoráková

3.8. 2011

Tak tento den jsme začali už v  noci a to takovou menší
„stezkou odvahy“. Pro mě se Sabri to byla spíš „stezka
hrůzy“. A  pak už jsme ani nemohli usnout. Vedoucím
se to fakt povedlo, pekelně moc jsme se báli! :)) Ráno
bylo o  moc lepší, když jsem zjistila, že nám hřeje
sluníčko, vyhráli jsme zvířátko za úklid a že mě čeká
výborná snídaňka. Odpočinkovější dopolední
prográmeček v  provedení zájmových skupinek se mi
velice zamlouval. Teda pro mě to bylo odpočinkovější,
šla jsem totiž navlíkat korálky na pěkně vysluněnou
verandu. Áno, zase tento tagesbericht píšu
na  poslední chvíl i. V  obídkovém volnu jsem místo
psaní dělala zase kraviny! :D

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I   NESOJČÍ
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Podle mě jsou vedoucí čím dál tím lepší. Ty nápadíky,
co mají.. No prostě PARÁDA! Mluvím o  odpoledních
wasserspiele. Myslím, že si to každý do jednoho užil
na  110%. ;)) A  i   diskošku večer si každý užil . No nic,
valim užívat Gaisthalu! <3

KristýŠimková

Um viertel vor 2 wurden wir überraschend von Ronja
geweckt und in den Wald geführt, wo alle Betreuer
schon verkleidet hinter den Büschen saßen, um uns zu
erschrecken, was teilweise ZU gut geklappt hat
Um  2.00 Uhr waren wir dann wieder im Bett!
Um  halb  9 gab es dann Frühstück und anschließend
Neigungsgruppen, eine sehr coole Idee! Ich habe den
ganzen Vormittag Volleyball gespielt und es hat sehr
viel Spaß gemacht! Nach dem Mittagessen haben wir
Wasserspiele gespielt, eine sehr gelungene Abkühlung.
Die coolste Station war bei Ronja, bei der man
versuchen musste einen kleinen Hügel zu besteigen.
Auf diesem Hügel lag eine Plane, die mit Wasser und
Seife bespritzt wurde. Am Abend sind wir dann
in   die  Disko gegangen mit echt guter Musik!

Julissa

4.8. 2011

Ráno jsem se probudila a vůbec se mi nechtělo
vstávat. K  snídani jsem si dala nutellu   s  houskou
a  kakao. Pak nás rozdělil i do skupin a vyrazil i jsme
na  dlouhou cestu, ale tu přerušil silný déšť. Domů nás
odvezli autem a pak jsme šli obědvat. Odpoledne jsme
plnil i úkoly a pak jsme si dali moc moc dobrou večeři.
Když jsme se najedli, hráli jsme různé hry. Večer
všechno zkončilo večerní slavností a šl i jsme spát.

KlárčaVacková

Mir hat die Wanderung sehr gut gefallen! Als es
zu  regnen begann hat es mir aber nicht mehr so gut
gefallen, weil wir bei dem starken Regen
die  Wanderung leider abbrechen mussten. Dafür aber
haben wir im Lager das Spiel zu Ende gespielt, das hat
mir sehr gut gefallen!

Rene

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I   NESOJČÍ
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5.8. 2011

Na včerejším programu se objevila hra  s  názvem 111
minut. Ačkoliv jsem podle názvu nepochopila o  čem
tato hra bude, přesto mě ta hra bavila. Po hře
následoval dobrý oběd a po něm příjemný Freizeit.
Po  pěkném volnu následoval skvělý program. Kluci
odešli z  tábora a my holky jsme obsadily veškeré
sprchy včetně klučičích, následovně jsme si užívaly
ticha a krásného klidu. K  svačině jsme si snědly námi
ručně nazdobené americké koblížky-donuty. K  večeři
nám kuchyně připravila skvělou pizzu, která byla
zespoda mírně přižehlá, ale dobrá. Po té, co se kluci
vrátil i do tábora, následoval večerní program,
při   kterém jsme soutěžil i proti klukům. Holky
zaslouženě VYHRÁLY!

KáčaProcházková

Frühstück: Regen weg! ! !
Big Brother: Gute Teamarbeit und viel Spaß. Lustige
Aufgaben, aber eine Aufgabe konnte man nicht
erledigen, weil man das mit seinen Zeltgenossen hätte
machen müssen, aber die waren ja in einer anderen
Gruppe!

Mittagessen: Sehr gut!
Schauspiel: Sehr lustig, aber die Grenzbeamtin sollte
es eher ernst nehmen, wenn die Leute über
die  Grenze wollen und nicht lachen!

Nachmittag: Einfach mal lustig ohne Jungs zu sein! Es
war lustig mal in der Jungendusche zu duschen,
eigene Donuts zu dekorieren und zu essen,
Armbänder zu machen, schminken, Frisuren
zu  machen oder massiert zu werden! Die Hawaiipizza
im Aufenhaltsraum war auch sehr gut (obwohl ich
gegen Ananas allergisch bin) .. OH nein die Jungs sind
wieder da! ! !
Abendprogramm: SEHR lustig! Balla – Balla
Wettessen, ein Quiz, Pantomime.. Ein spannendes
Kopf an Kopfrennen! Doch am Schluss haben die
Mädchen gewonnen! !
Insgesamt: Sehr guter Tag! Eigentl ich gibt es
überhaupt keine Verbesserungsvorschläge! !
Tipp: Weiter so! !

Rafaela

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I   NESOJČÍ
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6.8. 2011

Den nám začínal pěkně, protože byl posunutý budíček
na 8:00. Po ranní slavnosti a snídani jsme měli
program  s  názvem F.A.K. a to znamenalo, že jsme se
rozdělil i po stanech a začali jsme po kouscích uklízet
celé tábořiště a naše stany. Odpoledne jsme cvičil i
na  večerní soutěž „Perfekte Minute“ a také jsme mohli
hrát deskové hry, karetní hry jako „UNO“, „Bang“,
nebo „Člověče, nezlob se“. Večer se zde odehrávala hra
„Perfekte Minute“, kde jsme občas obdivovali to, jak se
někteří soutěžící vyrovnali   s   těžkými úkoly za krátký
časový limit šedesát vteřin. Celou hru jsme bohužel
nedohráli, protože už bylo moc pozdě a šli jsme všichni
společně na večerní slavnost a potom spát. Z  celého
dne se mi nejvíce líbila večerní hra, a docela i   to
uklízení, protože u  toho byla sranda.

KristýKlementová

„Mit guter Laune in den neuen Tag“

Zum Frühsport trafen sich alle Jungs und Mädels auf
dem Vorplatz und tanzten zusammen den Tanz Mueve
la Colita. Auf dem Programm für den Vormittag war
S.P.O.G. zu lesen, was für „Spiele ohne Grenzen“ steht.
Es wurden Luftballons kahl rasiert und Grimassen
gezogen was das Zeug hält, auch wenn so manch ein
Ei zerplatschte. Als wir froh unseren Kaiserschmarrn
mampften, wurden wir von einem Wespenschwarm
angegriffen! ! ! Nachmittags wurde unser Wissen
geprüft bei einem Fragen-Posten-Lauf zu dritt. Catch
me if you can! Der Film den wir uns ansehen durften,
während wir uns mit Popcorn vollstopften. Am Schluss
des Tages waren circa 400 Wespen tot! R.I .P ;)

Jana

7.8. 2011

Dnes časně ráno jsme byli vzbuzeni Kaličem. Hned
nám řekl, co si vzít  s  sebou na snídani do batohu. Byly
to plavky, ručník, čepice, pití a dostali jsme svačiny.
Na  snídani jsme dostali další instrukce. Po snídani
jsme se vydali směr spodní parkoviště čekat
na  autobus. Chvil inku jsme čekali, ale autobus dorazil .
Přijel krásný, dvoupatrový, zelený autobus. Postupně
se nastoupilo. „Vešli se všichni a jelo se“! Nikdo
nevěděl kam se jede, kromě vedoucích. Dojeli jsme do
Planné, do rodinného pivovaru Chodovar v  ČR.
Čekala nás exkurze po pivovaru. Celá exkurze se nám
velmi líbila. Zakončení pro nás bylo nejzajímavější,
protože se ochutnávalo. Po exkurzi jsme zase odjeli
dále do Čech. Příští stanice Tachov. V  Tachově jsme
dostali rozchod. Při rozchodu si každý dělal co chtěl
(samozřejmě, že nějaká pravidla nám vedoucí řekli) .
Po návratu z  rozchodu se opět odjíždělo a tentokrát už
do Aquaparku. V  aquaparku jsme si to nehorázně
užívali, topil i se, skákali, plavali a válel i se ve výřivce.
Nejhorší bylo to, že čas letěl tak rychle. A  po návratu
z  aqua byl každý unavený, ale na DISKOTÉCE se
pařilo úplně do konce.

KarelVašátko
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Heute mussten wir aufräumen, weil wir eine nicht sehr
ordentl iche Gruppe sind. Also war vormittags FAK
dran! Das fand ich nicht so toll , weil wir auch unsere
Taschen aufräumen mussten. Nach dem Essen spielten
wir Brettspiele, übten unsere Spiele für die perfekte
Minute und machten Armbänder. Ich find das war eine
Gute Idee, weil es trotzdem irgendwie Freizeit war.
Zwischen den Spielen gab es eine Jause-Pause. Danach
spielte ich mit anderen Poker, was ganz lustig war, weil
ich die Regeln nicht so wirklich konnte. Am Abend war
dann die Perfekte Minute.

Also musste jede Gruppe ihre eingeübten Spiele
vorzeigen! Dann gab es ein Zusatzspiel. Da durfte man
sich den Spieler aussuchen, sonst wurden immer
Streichhölzer gezogen! Leider konnten wir das nicht
zu Ende machen, weil es zu lang gedauert hätte! Dann
ging es ins Bett!

Sophie

8.8. 2011

Ráno jsme se probudil i do krásného dne, počasí sice
nebylo nic extra, ale Kája nám pověděla, že nebude
rozcvička (a to je suppi, ne?) a také, že pojedeme
na  dlouho očekávaný výlet, o  kterém mezi námi byly
značné pochyby, jestl i se vůbec uskuteční.

Po snídani jsme vyrazil i dolů na parkoviště, autobus
dlouho nejel a tak nám tanečnice Anička chtěla
zpříjemnit čekání aerobikem jako náhradu
za  rozcvičku, ale po prvních krocích autobus přijel .
Sedla jsem si vedle Ádi U., ale celou dobu spala
a  nechtěla se rozdělit o  svojí MP3, tak jsem se zapojila
do tipovací soutěže, kam pojedeme.

Na konec jsme se ocitl i před chodovarským
pivovarem. Prohlídka se mi líbila, protože se paní
průvodkyně držela pravidla: "Rychle, stručně, jasně".
Krásnou tečku na závěr udělala ochutnávka piva (bylo
moc dobré). :) Přemístil i jsme se do města Tachov, kde
jsme dostali rozchod. Naše skupinka se odebrala
na  náměstí, do malého bistra na oběd. A  užívali jsme si
chvíl i částečného ticha.
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Poslední akcí našeho výletu byl aquapark ve Weidenu.
Blbli jsme, koupali jsme se, jezdil i jsme na tobogánu...
a topil i se. :) Největší „topič“ byl David Č., všechny
naházel do vody, ale my Davida ne! A  protože všechno
jednou končí, tak končil i   náš výlet a pomalu jsme se
odebírali směr Gaisthal.

Cestou se každý zabavil po svém. Nikolas, Oliver, Karel
a David M. zpívali společně  s  hudbou z  mobilu
písničky, Áďa zase spala a Lewin si četl svůj časopis
„Basketball“, který si koupil v  Česku, protože je tam
levnější, jenže už nedomyslel, že mu nerozumí...

Když jsme přijel i zpátky do tábořiště, zjistil i jsme pár
zajímavých věcí: náš kuchyňský tým krásně uklidil
ve  Waschraumech (Vielen Dank) :) , další pozitivní
zprávou jsme shledali na nástěnce  s  bodováním stanů
– nebodovalo se (super nápad Léňo a Juliáne),
poslední zpráva byla však tragická, našeho idola
kuchaře Michiho štípla vosa a to 2x do obličeje a nyní
je hrozně oteklý. Nebolí to Michi?? Večer k  nám
přitančila diskotéka  s  DJ Davčou. Některým jedincům
se ze začátku nechtělo tancovat (hlavně
3  nejmenované osoby — Kačka, Mája a no dobře.. já) ,
ale stejně nás vytáhli a taky jsme si to užil i a hezky
„zatrsali“ :) .

Radana dostala během diskotéky strašnou žízeň, a tak
vypila 15 hrníčků čaje. A  může za to Kalič, protože jí
půjčil hrnek! ;) Poslední písnička byla „Amerika“,
kterou jsme si pak zopakovali na Abendfeier.
Tagesbericht  s  bulvárním podtextem (vzpomínka
na  loňský tábor) pro Vás sepsala

PéťaOpltová

9.8. 2011

Den začal jako vždy budíčkem, zdravou rozcvičkou
a  samozřejmě vydatnou snídaní. Po snídani nám bylo
oznámeno, že úkolem je natočit reklamu a vymyslet
text na předem určenou a pro všechny stejnou
melodii. Potom jsme byli rozděleni do 7 skupinek
a  podepsali jsme "smlouvu"  s  nějakou firmou,
pro  kterou jsme měli natočit reklamu. Já jsem měl
vymyslet reklamu pro Coca Colu. Náš nápad spočíval
v  tom, že uděláme parodii na reklamu Old Spice. Když
jsme měli vymyšlený scénář, začali jsme tvořit kulisy.
Potřebovali jsme jen jedno a to kartón nabarvený
na  červeno, který měl představovat plechovku
od  Coly. Bohužel jsme, ale ten karton omylem
nabarvil i barvou na železo. Takže jsme měli ruce
červené od barvy, která nešla omýt. A  tak jsme měli
celý den červené ruce. I   přes tyto menší potíže se nám
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povedlo vše připravit na natáčení, ve kterém excelovali
J irka (plechovka) a Sergej (láhev). Natáčení proběhlo
v  pořádku a za cca. 6 pokus se zadařilo. Po obědě jsme
se pohodlně usadil i na schodech a začali skládat
písničku (text) . To se nám nakonec  s  menší pomocí
vedoucích podařilo. Po večeři přišel čas na to,
abychom předvedli svou celodenní práci. Naše výkony
hodnotila, nebo se o  to aspoň pokoušela, chobotnice
Pája. Písničky se prolínaly  s  reklamami příslušné
skupiny. Reklamy byly opravdu povedené. Texty asi
taky, ale protože nebyly k  dispozici mikrofony, bylo jen
velmi špatně slyšet. Nejlepší část večera byla scénka
„Krteček a hrouda“. Nakonec se ještě hrála
pantomima, které se vyhla jen naše skupina. Dokonce
ani vedoucí nebyli šetřeni. Večerní program se mi
celkem líbil . Poté byla už jen večerní slavnost a
večerka.

DominikKlepl

10.8. 2011

Tak včerejšek začal tak, že nás vzbudil i kolem 7. Šli
jsme se nasdnídat a dostali instrukce, info
o  Galandespiel. Rozdělil i jsme se do 7 skupinek a asi
po 15 minutách jsme vyrazil i na cestu dlouhou asi
20  km. V  Galandespiel bylo 8 stanoviští.

Samozřejmě jsme začali v  Gaisthale a ukončil i ho
na  hřišti. Bylo to super, i   když trošku namáhavé. Večer
jsme si pozpívali u   ohně pár písní a šl i jsme spát
někam k  lesu (pod širákem). Neúhraně nás vzbudil i
v  1:09 ráno. Náš cíl byl jednosměrný – najít poklad
a  tím vyhrát hru. Bohužel to nevyhrála má skupina, ale
já si řekl: „Je to jen pěkně namáhavá hra“.

DaweMareček

Ich fand gut, dass wir früh genug geweckt wurden,
sodass wir auch noch duschen konnten. Außerdem
hat mir es insgesamt sehr viel Spaß gemacht, ich fand,
dass die Gruppen gut eingeteilt waren, da jeder
eigentl ich wen in der Gruppe hatte, mit dem er sich
versteht. Mit meiner Gruppe war ich sehr zufrieden.
Die Strecke war angenehm zu laufen und der Weg
war auch gut ausgehängt und gut erkennbar. Das
Geländespiel und der Tag war einer von den besten
in   diesen 2 Wochen. Jedoch denke ich, dass die letzte
Gruppe ein wenig im Nachteil war, da sie das
Klopapier abhängen musste.

Anna Lg <3
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11.8. 2011

Dnešní ráno bylo velice zajímavé. V  8:00 ( díky
včerejšímu Galande jsem mohli o  hodinu déle spát)
nás místo vedoucích probudil i členové
parlamentu,   s  nimi jsme taky měli rozcvičku. Dále jsme
měli jako každý den snídani a potom dopolední
program a tím bylo dohrávání Perfekte Minute. Třetí
úkoly už nebyly tak snadný, jako předchozí dvě, přesto
si myslím, že jsme je zvládli perfektně.

Po dopoledním programu nás čekal obídek
a  po  obídku FREIZEIT a po něm jsme měli jak jinak něž
odpolední program, čímž bylo Kasino. Někteří si v  něm
vidělal i třeba 5000, avšak našli se tací, co měli nulu.
Bohužel nuláci se nemohli zapojit do následující hry
a  to byla burza.

Ti šťastní si z  ní odnesli např. od Léni lakování nehtů,
od Juliana a Benyho zpívání na dobrou noc a tak dále.
Po burze nás čekala večeře. Večerní program si pro
nás nachystali členové parlamentu a soutěžilo se
o  nejlepšího vedoucího toku 2011. Vítězem se stala
Kačák! ! ! Celá tato volba se konala jen hodinu, protože
parlament měl vymyšlenou ještě jednu hru a to byla
bojovka pro vedoucí. Do bojovky se zapojil i všichni
účastníci. Dokonce se nám povedlo většinu vedoucích
vystrašit. Tak skončil další den v  Gaisthalu.

LindaRybková

12.8. 2011

Budíček 8:00 těžké vstávání se přeměnilo ve smutek,
který na nás dolehl, když jsme zjistil i, že je konec, že
jsme vstali do posledního celého Gaisthalského dne.
Dopoledne přišlo mnou dlouho očekávané Safari,
které splnilo očekávání. Po výborném obědě přišel
důležitý „Mač“, který se vyvedl víc než kdy jindy
a  dobrá večeře to jenom dovršila. Můj smutek začal.
Poslední diskotéka a naposled usnout ve spacáku
pod  Gaisthalským nebem a to vše naposled v  roce
2011. Tak zase příště! :-)

AdélkaUhrinová
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Gaisthal Junior 2011

Letošní ročník Gaisthalu Junior se, jako vždy, opravdu
povedl. Noví i   staří účastníci byli úžasní a vytvořil i
skvělou gaisthalskou atmosféru. I   přes to, že nám
občas zapršelo, jsme se všichni dobře bavil i a náladu
nám to rozhodně nezkazilo. Kuchyně nám vařila
úžasné dobroty, které nám dodávaly energii na další
a  další skvělé programy. A  nakonec nám trošku tekly
i   slzičky, protože se nám z  našeho milovaného
tábořiště vůbec nechtělo domů.

Letošní dobrodružství začalo v  našem „Africkém
muzeu Gaisthal“, kde slečny uklízečky našly
překrásnou, dřevěnou masku. Nevěděly, ale co  s  ní.
Tak se vydaly po muzeu a ptaly se zaměstnanců, jestl i
náhodou neví, odkud maska pochází. Nikdo ale neměl
ponětí. Ostraha kroutila nad maskou hlavou, odborník
na motýly sice obdivoval barvy, ale také nevěděl
co  s  ní. A  tak maska kolovala od jednoho k  druhému,
až se ocitla ve správných rukou, v  rukou afrického
special isty. Ten se snažil přesvědčit ředitele muzea, aby
se mohl vydat po Africe a zjistit, odkud maska pochází.
Nakonec ředitelé svolil i a tak se náš africký special ista,
spolu   s  česko-německými praktikanty, vypravil
na  cestu. Vydali se do Káhiry, kde zjistil i, že maska není
egyptská.

Šli pouští, kde jim beduíni dělal i průvodce
a  nasměrovali je do Tanzánie. Vyšplhali
na  Kil imandžáro, až se dostali do deštného pralesa,
kde potkali starého muže a jeho syna. Když se muž
podíval na masku, věděl odkud je. Už už byli
praktikanti u   cíle, když v  tom starého muže píchla
moucha Tse-tse a on onemocněl. Proto se museli
vydat na dlouhou cestu, na které měli nasbírat bylinky
na uzdravení starého pána. Společnými silami
namíchali lék a muže uzdravil i. Řekl, že maska pochází
z  kmene „Ratta matta hatta“ a jeho syn se nabídl, že je
k  tomu kmenu odveze svým safari autobusem. V  tom
ale ke skupince přiběhly tři opice, které se až příl iš
zajímaly o  klíč autobusu. Najednou ho jedna sebrala
a  všechny opice byly v  tu ránu pryč.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Šikovným
praktikantům se podařilo opičky najít a klíč jim vzít.
A  tak mohli praktikanti nastoupit do safari autobusu
a  dojet ke kmeni „Ratta matta hatta“, kde byli všichni
šťastní, že se jim vrátila dlouho ztracená maska, bez
které se jim vedlo špatně. Byli tak šťastní, že připravil i
obrovskou hostinu, kde se všichni dobře najedli, napil i
a odpočinuli si. Na závěr hostiny vykouzlil šaman
kmene „Ratta matta hatta“ dřevěné přívěsky, které
dostal každý z  účastníků putování po Africe, aby
na  tuto cestu nikdy nezapomněl.
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14. 8. 2011

Dneska jsme se sešli na raní slavnosti pak jsme šli
na  snídani po snídani jsme šli na procházku  s  úkolama
a moc mě to bavilo. Na obědě jsme měli topinky
a  rajčatama byllo to moc dobrý. Potom máme chvíl i
klyd. Potom jsme vyráběli bubínky a navlíkali korálky
dělal i jsme přívěsky na klíče taky jsme hráli pikpok
a  benbikton. Pak byla večeře měli jsme noky a ty mi
moc chutnaly a pak jsme hráli různé seznamovací hry.
Pak jsme šli spát.

PéťaŠebestová

15. 8. 2011

V  pondělí jsme jako obvykle vztali časně ráno. Jakmile
jsme vztali šl i jsme na rozcvičku, pak na ranní slavnost
a následovně na snídani. Po snídani jsme se dozvěděli
program. Za celý den jsme stihl i mnoho hezký
a  zábavných her a soutěží. Mezi ně patřil i například
zábava  s  klíčem, nošení míčku na tácu a chození
po  bednách. Také jsme se učil i tancovat, zpívat a mluvit
německy. Samozřejmě jsme sledovali také, jak naše
cesta se záhadnou maskou pokračuje. Navečer jsme si
zahráli malý kvíz jak dobře známe Afriku. Pak sme
ulehly do postelí, celý rozesmátí z  legračních soutěží.
A  tak zkončil další den v  Gaisthale.

Alexandra (Saša) Dirrigová

16. 8. 2011

Ich fand an dem Tag besonders schön die
Geisterstunde und das Spiel wo man zum Schluss am
meisten Geld haben müste. Es gab zwei Piraten und
einen Polizist. Wenn man von einen Pirat erwischt
worden ist hat der die hälfte Geld abgezogen. Wenn
du von einen Polizisten erwischt worden bist und
davor beim Schwarzmarkt eingekauft hat hat er dir
auch die Hälfte abgezogen. Das haben wir
c.a  2  Stunden gespielt.

Johannes

17. 8. 2011

Ráno jsme se probudil i v  8:00 a byla rozcvička.
Po  rozvičce jsme se šli umít. Pak byla snídaně.
Po  snídani jsme měli volný čas. Před obědem byly hry.
Po hrách byl oběd. Pak byl volný čas. Po volném čase
šli kluci ke třem rybníkům a měli špízy, holky si užívaly
hawai. Až se kluci k  večeru vrátil i byla módní
přehlídka. Po přehlídce byla večerní slavnost. Pak byla
večerka. Nejvíc se mi líbilo jak jsme byli půl dne
bez  holek.

Kristián Beran
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Dnes jsme si o  hodinu přispali, což bylo fajn, ale pak
jsme fofrovali, aby jsme stihl i raní slavnost. Snídaně
byla opět vynikající. Po snídani jsme šli na cestu
po  Kil imandžáru (Po Gaisthale) . K  obědu sme měli
uvařené těsto se sýrem. Poté jsme viděli divadlo
v  pralese ve kterém se mi nejvíc líbyl komár  s  malárií
a  roztomilá opička co jedla banány. Po divadle jsme se
rozdělil i do dvou skupin Holky a Kluci. Kluci šl i někam
pryč, a my holky jsme zůstaly v  táboru. potom jsme
tancovaly, vedoucí nás česaly atd. Poto jsme měly
tortil l i (všem moc chutnaly) a jako dezer Banana split.
Na večer jme všichni měli za úkol ve hře Vypadáš jako
žirafa převléknout nevhodně oblečené vedoucí. Celí
den se mi moc líbyl.

KarolínaHelemiková

Nach dem Frühstuck spielten uns die Betreuer etwas
vor. Vor dem Mittagesse machten wir eine Wanderung
mit Posten wo man blind ist. Nach dem Mittagessen
waren die Jungs und Mädels getrennt. Die Jungs sind
zu einem Weisen gewandert und haben dort gegrilt.
Am Abend musten wir Leute um gestalten.

???

18. 8. 2011

Ráno jsme vstali a šly na raní slavnost, potom všichni
šly na snídani. Když jsme dojedly tak nás rozdělil i
do  6ti skupin. Vidali jsme se v  těch skupinách
na  6  postů. tak v  půlce bylo jídlo a potom šly dál. Když
jsme došli na hřiště tak jsme si dali jídlo. Potom jsme
šly do lesa a tam spali pod širákem a koukali se
na  hvězdy. Když jsme usli tak nás znovu probudil i a šl i
jsme hledat poklat. 5. skupina ho našla dřív tak jsme
šly spát. Den byl fakt pěknej.

PájaŘádková
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Um 8.00 Uhr haben wir Frühstück gegessen. Dann hat
uns ein Betreuer erklärt was wir einpacken sollen um
halb 10 haben wir uns unter der Vohrhalle getroffen.
Dort haben sie uns in 6 Gruppen eingeteilt. Wir haten
die Aufgabe ein Angel eine Fane einen Behelter und
ein   Zeichen auszudenken. Nach 1 Stunde muste die
erste Gruppe damit fertig sein dann wurden alle
unterschiedlich losgesikt und mussten 15 km
Wandern, und an verschiedenen Posten Kräuter
sammeln - nach 2 Stunden haben wir Mitttag
gegessen. Insgessamt haben wir 7 Stunden Gewan-
dert.

Auf dem Spielplatz haben wir Abendbrot gegessen.
Wir haben dann gespielt, und, dann sasen wir am
Lagerfeuer und, haben gesungen. wir musten dann
wieder in die Gruppen zurück haben unsre Schlafsack
genommen und sind in eine Wiese nahe des Walds auf
einer Plane 2 Stunden geschlafen dann musseten wir
in der Gruppe ein Rätzel lösen dann sind wir ins
Zeltlager gegangen und haben bis 8:00 früh
geschlafen.

???

19.8.2011

Dneska jsme si přispali. Potom jsme měli výbornou
snídani. Pak jsme si povídali o  táboře a o  Německu.
A  pak jsme měli k  obědu dobrou polívku. Pak jsme se
rozdělil i do pěti skupin a hráli jsme hry a tak dále
a  moc se mi to líbylo. Potom jsme měli večeři. Po
večeři jsme měli diskotéku. A  pak jsme šli po táboře a
dostali jsme slony.

???

Leider regnete es heute in der früh, doch das war bald
vorbei. Zuerst erfahren wir etwas über Sdj und Sojka.
Danach sollten deutsche eine tschechische Karte und
tsschechische ein deutsche Karte ausmalen. Nach dem
Mittagessen bastelten wir z.b. Deko oder Origamie für
das grosse Fest das uns der Choiman vom Stamm
Ratthattmatt zauberte. Es gab Schwein + Salate und
Eis. Danach gab es einen Disco.

BenediktLühr
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Aufstehen nach dem Wandertag die schwerste Sache
des Tages, und dann 10min Frühsport mit Fanny auch
nicht gerade toll ! Nach Frühstück alle Dienste
erledigen und viele Spiele in der 20minutigen Pause.
Das erste Programm in den wir die Geschichte über
diesen Zeltplatz und noch vieles weiter erfahren.
Nach  Programmm eine Karte von Tschechien die wir
gestalten dürfen. Noch ein Liebeslied für Gaisthal dass
wir am Ende im Kanon singen. Wir haben dann auch
noch Freizeit die wir uns selbst ausgestalten dürfen.

SophiaKurka

ST – Sudetendeutscher Tag 2011

Už se pomalu stává tradicí, že se vždy jeden
z  červnových víkendů vydávám do Augsburku
na  ST  —  Sudetoněmecký den, tedy akci, kde naši
někdejší krajané a jejich potomci či sympatizanti
prezentují své aktivity široké veřejnosti. I   SdJ zde je
zastoupena, a to jako ukázkový příklad organizace,
která se spolu se Sojkou angažuje v  oblasti česko-
německé spolupráce mládeže.
Protože jsem na místo jel z  Berlína, užil jsem si
bezmála devítihodinovou jízdu vlakem, z  čehož část
byla tvořena přestupy, jako například v  Norimberku.

Zde jsem si přesně o  půlnoci za halasení místních
teenagerů (byla páteční noc) poprvé vychutnal, jaké
to je, když člověk už nespadá do kategorie „mládež“.
Jakto? To se dozvíte hnedle v  další větě. Těsně před
třetí hodinou ranní zastavil můj vlak ve stanici
Augsburg Hauptbahnhof, kde už na mě čekali věrní
souputníci z  SdJ a za rohem i  pochybné občerstvovací
zařízení, kde začala oslava mých 26. narozenin.
Pokračovala na parkovišti u   místního supermarketu
před hotelem – dokonce i   policie mi přijela popřát,
naštěstí se gratulace obešla bez problémů
a  bez  nevyžádaných písemných blahopřání.

Brzy ráno jsme se z  naší ubikace vydali na místní
výstaviště, kde nás jako obvykle přivítal „Böhmisches
Dorffest“, skákací hrad v  Kinderlandu (tentokrát
v  podobě majáku  s  možností horolezení) a náš
společný stánek SdJ-Sojka, u   kterého se sem tam
objevil i   nějaký ten novinář. Prezentovali jsme se,
věnovali se dětem v  Kinderlandu, domlouvali rodičům
a prarodičům, ať své milé potomky pošlou
do  Gaisthalu…

A  najednou byl večer, oslava dalších narozenin
na  parkovišti (tentokrát Linda), další ranní vstávání,
další rozhovory, skákací hradomaják, děti, rodiče
a  prarodiče, tedy hlavně prarodiče… Navečer se hala
už docela vylidnila, a tak bylo možné se kromě úklidu
věnovat i   kratochvílím typu závod na koloběžkách
po  výstavní hale. Domů jsme jeli   s   výslužkou
z  Dorffestu,   s  únavou,   s  opojením a zmatkem v  hlavě,
ale také  s  vědomím, že děláme něco smysluplného.
Něco, co je dobré světu ukazovat a zač člověk může
být na sebe hrdý. Kdo nebyl na ST, nepochopí. Zkuste
to, třeba za  rok! :-)

Pája
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JAPA I

Der diesjährige Herbstlehrgang mit dem Namen „Auf
der Suche nach verlorenen Schätzen“ in Gaisthal war
sowohl für die Organisatoren als auch für alle
Teilnehmer eine besondere Erfahrung aber auch
Herausforderung. Die Veranstalter Manu und Lena
wagten sich, inspiriert durch ihr gemeinsames Hobby
Geo-Caching an einen interessanten Versuch:
Wochenlang hatten sie ein Geländespiel ganz
besonderer Art vorbereitet und wir durften dieses
Wochenende „Versuchskaninchen“ spielen. Denn das
Geländespiel beruhte auf dem System des Geo-
Cachings, das heißt die Rute wurde nicht wie sonst auf
unseren Lagern mit Klopapier markiert, sondern, sehr
viel futuristischer, mit Hilfe von GPS-Koordinaten
festgelegt.

Nachdem uns am Freitag Abend nach unserer Ankunft
also die Handhabung der GPS-Geräte erklärt worden
war wurden wir gleich auf eine kleine
Nachtwanderung geschickt bei der wir unser neu
erworbenes Wissen ein wenig vertiefen konnten. Am
nächsten Tag stand dann nämlich die große
Herausforderung an: In Gruppen aufgeteilt wanderten
wir von Posten zu Posten von Gaisthal bis
nach Schönsee.

An jedem Posten wartete dann eine Aufgabe auf uns
die uns wenn sie richtig gelöst wurde die Koordinaten
der nächsten Station verriet. Anfangs hatten wir so
unsere Probleme mit den handlichen GPS-Geräten
und manche Gruppen gerieten auf völl ig falsche
Fährten, doch alle kamen irgendwann in Schönsee an,
wo wir bei wunderbarstem Wetter ein leckeres
Mittagessen am See genießen durften.

Dann ging es, mittlerweile geübt im Umgang mit den
GPS-Koordinaten, nach Gaisthal zurück, wo wir den
gelungenen Lehrgang gemeinsam ausklingen ließen,
wobei der Spaß dann auch auf keinen Fall zu kurz
kam. Denn obwohl es anfangs so schien als wären alle
ganz schön müde vom Wandern, war jegliche
Müdigkeit bei al len wie weggefegt als es endlich daran
ging den Schatz, den wir am Ende des Geländespiels
im Wald geborgen hatten, zu öffnen und den
gemeinsamen Erfolg zu Feiern. Wir alle hatten eine
Menge Spaß an diesem Wochenende und haben für
die nächsten Lager eine Menge toller Ideen sammeln
können, daher ein herzliches Dankeschön an das
gesamte Organisationsteam und besonders an Manu
und Lena für die aufwendige Vorbereitung, die diesen
Lehrgang erst möglich gemacht hat.

Fanny

Slovesa:
sich an etw. wagen = dovolit si, odvážit se
etw. erwerben = získat, nabýt
etw. vertiefen = prohloubit
etw. ausklingen lassen = nechat vyznít
etw. borgen = vyprostit, zachránit
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Substantiva:
die Erfahrung, -en = zkušenost
die Herausforderung, -en = výzva
der Veranstalter, - = pořadatel
das Versuchskaninchen, - = pokusný králík
die Rute, -n = cesta neboli štreka
die Koordinate, -n = souřadnice
die Handhabung, - = manipulace, zacházení, ovládání
der Erfolg, -e = úspěch! ! !

Adjektiva:
handlich = příruční
aufwendig = náročný

Obrat(y):
ein Geländespiel ganz besonderer Art = velmi
výjimečná (turbo hyper super) Gelenda
auf völl ig falsche Fährten geraten = dostat se na
špatnou stopu, naprosto vybočit z  kurzu
wie weggefegt = prostě pryč ( jako kdyby to někdo
vymetl)

Praktická věta nakonec:
Alle hatten Spaß und haben gut mitgemacht = Všichni
se bavil i a zapojil i se do hry :-)

Ahoj :-),
pro toto „zobáčí“ vydání jsem si pro Vás připravila
krátké vyzpovídání tří sourozenců, ze kterých mám já
osobně pocit, že Sojka je přes léto jejich čtvrtým
sourozencem :-) . Posuďte sami, zde jsou sourozenci
Opltovi – Péťa, Radka a Fil ip.

Filipe, letos jsi už z  „juniorského pardála“
vyrostl a čeká Tě role „klasického
benjamínka“ :-) Jak se na ni těšíš? Jaké máš
očekávání?

Fil ip: Bude to lepší v  tom, že dva týdny neutečou tak
rychle jako jeden :-) (i   když program je vždycky tak
zábavný, že to stejně uteče bleskově). I   když hodně
vedoucích jezdí jenom na Junior a jiní zas jen na Klasik,
takže nevím, koho tam mám čekat… Ale těším se! :-)

Jaké to bylo letos na Junioru? Pokolikáté jsi
už byl? :-)

Fil ip: Bylo to super, téma se povedlo a bavilo mě
tipovat, co se stane. Program byl zábavný – jako
vždycky – a tradiční hry, na ty jsem se těšil ještě
před  odjezdem. V  Gaisthalu jsem byl už pošesté.

ROZHOVOR S.. .

JASIKOWÄOCKÄHNCKO
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A  co ty Radko, jaký máš pocit z  toho, že
máš  s  sebou bráchu? Je váš vztah na táboře
o  hodně jinačí než doma? :-) Neprobíhají
někde za stany tajné hádky nebo rozepře?

Radka: Ano, na táboře se k  sobě chováme trochu jinak.
Občas je  s  ním zábava, ale občas zase překáží.

Mě ale moc zajímá, jak jste se k  táborům se
Sojkou dostali. Tři sourozenci, věřím, že
každý z  Vás má trochu jiné záliby, a přesto
jezdíte na jeden, resp. dva tábory
od  jednoho spolku.

Petra: Když jsem se začala učit německy, máma chtěla,
abych jela na nějaký tábor  s  němčinou a dozvěděla se
od Lucky Škáchové (Tonda Škácha byl letos
na  Juniorovi) právě o  Sojce. Protože Gaisthal je prostě
nejlepší, začal jezdit i   Fil ip a později i   Ráďa.

A  co Péťa? Musím na ni lehce vyzvonit, že
jedné naší Sojce se rýsuje slibná kariéra
u  českého filmu :-). Bude mít na nás ještě
čas?

Petra: Na Sojku si čas najdu vždycky! Vždyť se už za
pár dní uvidíme na Japě :D

Máme tu už pomalu září. Co Vás ve škole
nebo během roku čeká? Kromě běžných
testů a zkoušení samozřejmě :-)

Fil ip: Skvělí kamarádi, zábavný třídní a kromě učení
občas i   zábava.
Radka: Učení se na přijímačky na gympl. Držte mi
palce. :-)
Petra: Budu chodit na kurzy němčiny
společně  s  Adélkou Uhrinovou (známe se z  Klasika :-))
a také mě čeká celoroční těšení na další prázdniny :) .
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Ještě nám na sebe prozraďte, jaké máte další
záliby. Známe se především z  táborů, to je
taková malá uzavřená parta na jednom
místě a dny jsou mnohem jinačí než v  celém
roce. Takže, co Váš denní program ovlivňuje
během školních dní? :-)

Fil ip: Jak se mnoho z  vás letos dozvědělo, tak jsem loni
začal chodit na lat.-am. tance a hraji na kytaru. Taky
chodím na kroužek dámy a všeobecně mě baví různé
sporty.
Radka: Volejbal a dáma.
Petra: Všichni společně hrajeme stolní hry
(momentálně Monopoly deal, Osadníci z  Katanu
a  Ekopolis) , mě samotnou baví hra na flétnu, sport a...
prostě všechno.

Péťo, Radko a Filipe, moc Vám děkuji za
tento „rodinný trojrozhovor“. Sice během
roku máme všichni napilno, ale věřím, že se
někdy dáme do kontaktu a povyprávíme si
o  dalších novinkách:-). Přeju Vám všem
dobrý začátek do školního roku! Mějte se
pěkně!

Ty také! :-)

A  Vám všem čtenářům přeji samozřejmě
také příjemný začátek dalšího školního
roku, zimního semestru nebo i  pracovního
presu! Hlavně málo stresu! :-) :-)

Ahoj, Vaše Adélka :-)

ROZHOVOR S.. .
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Čau kluci, holky, čičinkyamicánci,

tady zasílám poslední prázdninové luštěníčko. Luštětě bystře a poctivě, neboť až v příštím Zobáku dokořán
najdete řešení. Tak hodně zdaru a zvláště při luštění ! ! :)))

KačaSp.
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