SOJČÍ EDITORIAL
Pozor, prý se te někde vyskytuje potáborová deprese! Jak ji rozpoznat?
Nemám ji náhodou?? Zkusím si test:
•
•
•
•
•

tělem jsem sice doma, ale duší se stále procházím po verandě nebo
holčičím tábořišti ✓
často si přistihnu, jak si pobrukuju ranní nebo večerní písničku ✓
intenzivní chuť na Kaiserschmarrn ✓
před jídlem si nevědomky stoupám a chytám ostatní za ruku ✓
deodorant nebo voňavku si stříkám, až když vylezu z domu ✓

Tyjo, to vypadá, že jsem v tom až po uši. Jak jste dopadli vy?
Potáborový deprese nejsou sranda, ale v nějakém učeném časopise jsem četla, že se jí dá účinně bránit, když člověk dělá něco, co mu dělá velkou radost.
Haló? Já právě držím v ruce nové číslo Zobáku, a jestli tohle čtete, tak vy
taky! Co to znamená? Lék na potáborovu depresi je tu! Jawoohl!
Pohodlně se uvelebte a ponořte se do napínavé četby, která nám prozradí,
jak probíhalo letošní léto, co vymazlenýho na nás čeká v následujícíh pár
měsících, komu se stal jakej trapásek nebo kdo se (ne)umí oblíknout. Zní
to napínavě? Mně jo, takže já se s vámi loučím a rovnou otáčim na další
stránku!
Přeju krásný začátek podzimu, chuť na chození do školy (haha) a jede Menge
Spaß při všem, co děláte!
Za celou redakci se loučí
Johana
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Gaisthal Klasik
Stejně jako každý rok jsme se v prvních dvou srpnových týdnech sešli v
našem milovaném Gaisthale. Letošním tématem tábora byla příroda. Chtěli
jsme se o ní tedy co nejvíce dozvědět.
V tom nám však zřejmě chtěli zabránit ropní magnáti, kteří
v našem tábořišti objevili naftu.
Chtěli z naší oázy klidu a míru
udělat ropnou rafinérii. V tom jsme
jim museli zabránit, náš Gaisthal
jsme nechtěli dát za žádnou cenu!
Přes všechny klacky, které nám
ropáci házeli pod nohy, jsme se
snažili, seč nám síly stačily, abychom z Gaisthalu udělali přírodní
rezervaci. Ani zkorumpovaný starosta, ani odstřihnutá elektřina,
dokonce ani odstavená voda nás
nezastavili. Všechny problémy
jsme vyřešili, sehnali jsme dost
peněz na úřední žádost, dokonce jsme našli i vzácného mloka, který nám u
komise ještě přilepšil a mohli jsme tak slavit prohlášení Gaisthalu za přírodní
rezervaci.
Nakonec jsme se tedy o přírodě i přes všechnu snahu magnátů dozvěděli dost.
Zároveň jsme si užili dva týdny plné her, legrace a přátelství. S očima plnýma
slziček jsme se pak rozloučili a jediné, co nás mohlo utišit, bylo vědomí, že
nás o Velikonocích čeká náš velikonoční tábor OLA.
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Tágesy - G1
A teď si přečtěme, jak se tábory líbily samotným účastníkům.
Začneme s Gaisthalem Klasik, u dlouhé zprávy od Nikolase, kde
básní o horách kvalitní zábavy i nejhorší věci, co může být. Na co
naráží?

9.8.2017

Ve středu v 7:00 nás zbudili a řekli
nám, ať si zbalíme do batohu bundu
proti dešti, pití, dále jsme potřebovali pevné boty, věci na jídlo a spacák.
Když nám Adam řekl o spacáku, tak
všichni věděli, že jdeme Galande
– nejhorší věc co může být. Ráno
po snídani nás rozdělili do sedmi
skupin. Já byl v té sedmé – v té, co
musela vyčistit umývárky a po cestě
zbírat tóleťáky.
Skupina č.1 vyrazila v 9:00, naše skupina vyrazila po umývárkách cca
v 10 hodin. Před sebou jsme měli
dlouhé kilometry „kvalitní“ zábavy.
První stanoviště bylo u Týnky a Börni, tam nám ukázali obrízek domu
a my hledali chyby, které tam jsou,
např. otevřené okno při zapnutém
topení, nastartované auto ve kterém

nikdo nesedí atp. Celou cestu jsme
také počítali kolik tóleťáků nazbíráme, u prvního postu to bylo
28…. Druhý post – Tášův, byl až
po pár kilometrech do kopce přes
Frauenstein. Na Tášově postě jsme si
museli zapamatovat místa pinkpongových míčků v krabici od vajíček +
jsme byly zkoušeni z hlavních měst
Jamajky, Norska, Dánska, Islandu,
Albánie atd. Z Tášova postu se šlo
dále, během cesty jsme šli lesem a
když jsme došli ke kamenité cestěě,
která vedla z lesa, tak jsme zjistili, že
tóleťáky jsou na obě strany , tak jsme
se shodli na tom, že tím lesem jsme
asi jít neměli a že jsme si to takhle zkrátili, tak jsme se rozhodli jít
do leva a doufat, že jdeme zprávně.
Naštestí jsme po cca 200 metrech
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narazili na jídelní post. Tam jsme se
najedli a měli přestávku 35 minut.
Po jídelním postu jsme šli a po delší
chůzi jsme dorazili k postu číslo 3.
Tam jsme měli z odpadků udělat
něco, co by se mohlo dále používat. Nás napadlo udělat z flašky od
Spezi něco jako úschovnu igelitek
a z krabice od vajíček udělat držák
na klíče. Na tom postu jsem zůstal,
protože mi nebylo dobře a moje
skupina pokračovala. Po cca 30 –
45 minutách pro nás dojel Jonas a
odvezl nás do Gaisthalu. Z Gaisthalu jsem pak šel s pár vedoucíma na
místo, kde byl cíl celího pochodu. Na
místě už bylo několik skupin. Dos-
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tali jsme večeři a večer nás odvedli
po skupinách na určená místa, která
byla startem pro G-Spiel. Po startu
jsme měli najít ukradeného mloka
Máju. Utíkali jsme do tábořiště a já
ztratil svoji skupinu, poté co jsme se
zas našli, tak jsme šli do tábořiště,
kde jsme se uvelebili pod verandou,
kde spali kluci a holky, které spali v
umývárkách.

Bavorská příroda asi láká umělecké duše,
protože během táborů vzniklo mnoho kulturních počinů, ať už ve formě básně, písně
nebo minimalistických kreseb. Zde si můžete
přečíst několik ukázek, které přinášíme syrové, přímo z rukou autorů, bez jakýchkoliv
zásahů z naší strany:

KONEC
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GAISTHAL JUNIOR
A hned poté se do nově vyhlášené přírodní rezervace Gaisthal přestěhoval
kouzelný cirkus. Proč kouzelný? Principálka a ředitelka totoiž nebyla obyčejná, naopak! Se svou pomocnicí jasnovidkou mohly kouzlit a čarovat, což
během týdne vyplulo na povrch.
Když jsme v Gaisthale
přivítali přes 40 nových
návštěvníků a umělců,
prvních pár dnů jsme si
žili spokojeně, ale po chvíli se někteří artisté začali
chovat hodně nepříjemně.
Nevíme, co jim přelétlo přes nos, ale z jindy
milých lidí byli najednou
zlí a lakomí náfukové.
Ředitelce cirkusu se to
vůbec nelíbilo, proto s jasnovidkou provedly kouzlo, které ze zlých umělců
udělalo zvířata – prase,
plameňáka a lva. Prase a
plameňák si uvědomili své
chyby a chtěli se napravit,
ale když je chtěla ředitelka proměnit zpátky, byla
unesena zákeřným lvem,
který si své špatné chování
nepřipouštěl. Děti se musely vydat na cestu za záchra-
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nou paní ředitelky. Naštěstí
se jim výprava podařila, lev
byl zahnán a paní ředitelka byla volná. Mohla tedy
proměnit zpátky plameňáka i nešťastné prasátko.
Všichni slavili tento hezký
den, který se ještě vylepšil,
když se přišel omluvit i zlý
lev, kterému bylo najednou
moc smutno, že je sám, a
uvědomil si, že to způsobil
svým nehezkým chováním.
Jelikož cirkus nezůstává
nikdy na stejném místě
delší dobu, po týdnu
naše rádovánky skončily.
Naštěstí i přes dobrodružství s magií a proměnami zvířátek děti pilně
trénovaly a odjížděly domů
jako zkušení umělci. Tak
ahoj za pár měsíců na OLA!
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KüchenLied
Letošek kreativitě přál a romantické gaisthalské nebe očividně probudilo múzu i mezi vedoucími. Moritz a Flo byli dokonce tak silně
zasaženi, že složili menší oslavnou ódu na kuchyni na Junioru:
In Gaisthal da gibts ein
Küchenteam, die ham so viel
Charme, dem kannst du nicht entfliehen.

Konstantin po tobě někdy hází věci,
jeho polívce ale neřekneš „nechci“

Gaisthalský kuchyňský tým,
jsou to samí borci, to dobře vím.

In der Küche will der Niki keine
Zwiebeln schneiden,
doch ohne ihn würden wir richtig
leiden

Als Küchenchef macht Jonas super food, doch willst du mit ihm
fahren, brauchst du sehr viel Mut

Niki a cibule nejsou harmonický,
bez něj v kuchyni by to bylo
tragický

Jonas je šéfem, dělá jídlo skvělý,
když s nim jedeš v autě zezelenáš
celý!

Ein echter Koch,
das ist der MC und führt ihr euch
auf, spuckt er euch in den Tea

Der Julian stresst euch manchmal
an, doch tief innen drin ist er ein
softer Man

MC to je vzor pro všechny kuchaře,
když ho naštveš, tak se s ničim
nepáře

Julian, ten umí být stresařem,
když ho ale poznáš, je fakt srdcařem
Der Konstantin wirft euch mit Sachen ab, doch seine Suppen, die gehen richtig ab
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MÓDNÍ POLICIE
Přátelé a kamarádi,
Jestli jste si mysleli, že se letos na táborech
nepohybovala žádná módní policie, tak
se pletete! Dokonce jsme na vás byly dvě!
Dávaly jsme dobrý pozor na vaše oblečky,
kostýmky a doplňky, abychom si je tady
mohli hezky pěkně rozebrat. A musíme
uznat, že jste nás většinově mile
překvapili! Je vidět, že sledujete
módní trendy a víte, co teď letí

Neutekl před námi!  Co se nám líbí, jsou sportovní sluneční brýle, které se samozřejmě hodí
na letní tábor. Super padnoucí triko s polodlouhým rukávem je také kladem celého outfitu. Jen mi vysvětli ty obří kalhoty?!  A kde
máš boty? Ale i přesto, že si šlapeš na kalhoty,
ceníme tvé nadšení pro sport!

A máme tady další zajímavý outfit. Edoušek si vybral triko s potiskem tygra, což vystihuje jeho náturu. Džínové kraťasy s kapsami, kam se vejde spoustu
důležitých věcí do lesa, jsou stále trendy. Ceníme i
délku ponožek. Málokdo totiž ví, že do sportovních
bot patří dlouhé ponožky vytažené ke kotníkům.
Educzech prostě umí!

Tak se pojďme kochat!
Anička a Heďa

Teda Verčo! Tento outfit
je úplně ideální do lesa.
Legíny a volné triko, k
tomu sportovní boty.
Perfektně sladěné do tmavých barev.
Navíc jsi nám ukázala, že se k tobě
prostě sportovní styl hodí.

Našemu očku se neschovala ani
Emilka. Havajský doplněk nádherně
ladí k sukni. Boty, sukně, triko, doplněk: všechno perfektní! Co říct, to
prostě nemá chybu. Emilka v tomto
outfitu vypadá jako víla.
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Také jsme odchytly našeho okouzlujícího Moritze. Musíme uznat, že
model je to odvážný, avšak praktický. Poncho (nebo je to snad dětská
pláštěnka, Moritzi?) se perfektně hodí
do deštivého počasí. Velmi kladně
hodnotíme i čelenku, která dodává
účesu „nadivoko“ trochu elegance.
Jen škoda, že ses nám neukázal
celý.

Tato fotka nepotřebuje
komentář! To nejlepší
prostě patří na konec.

?????
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TRAPASY ZE
ZÁKULISÍ
VEDOUCÍCH
ANEB MÁJA JE PRÁSKAČ
MENDEL EDICE

NO NECK
MONSTER
Prostě tak už to někdy je, že malý
holky si rády hrajou na princezny
a sní o tom, že budou baletky, nebo
modelky. Musim přiznat, že Léňa a
já občas sledujeme pořad Amerika
hledá topmodelku. Kecam, viděly
jsme všechny série. Prostě a jednoduše, milujeme Tyru Banks a
Miss J (runway coach, diva extraordinaire) a je to zdroj několika našich
interních vtipů. To jsme ale netušily,
že mezi námi vedoucími se skrývá
ještě jeden nadšenec do modelin-

gového koučingu podle Tyry. Není
to nikdo jiný, než náš milý Bene.
Pan Zacharyáš Mendel je totiž znalcem všech výrazů Ms. Banks, jako
je SMOOCH, BOOCH, TOOCH,
SMIZE anebo NO NECK MONSTER. Do toho nám samozřejmě až
do konce tábora předváděl naprosto
bezchybný runway catwalk.
#díky #dlouhojsemsetaknezasmála
Abych vás trochu zasvětila.
SMOOCH je něco, co mi nazýváme
duck face (tak trochu), TOOCH je,
když se vyprsíte, BOOCH je, když
se vyzadníte, SMIZE je smile with
yout eyes a NO NECK MONSTER
je, když modelka na photoshootu
schová krk a na fotce není vidět.

KDE MAM VĚCI?

Znáte ten pocit, když se po G-spiel
doplazíte zpátky do tábora, chcete
sebou jenom plesknout do stanu a
nic nedělat? Teď si zkuste představit,
že jdete G-spiel dva dny za sebou.
Ano, slyšíte správně. Celou trasu, a
ještě víc v úterý, a znovu celou trasu ve středu. To není job pro žádný
padavky (upřímně, já chtěla umřít,
jenom když jsem se drápala na EFSTONE). Samozřejmě, pro Moritze
tohle není žádná výjimečná situace.
Ten se u toho ani nezadejchal.
No ale co si budeme povídat, v takovym hicu, zpocenej jak vepřík byl
stejně. Takže jenom přirozeně jsme
ho ráno viděli, jak si to štráduje k
autu, aby si pěkně vyndal ručníček
a čistý a voňavý oblečení. Na tom
obličeji bylo fakt vidět, jak se na to
těší. No… větší fail jste nezažili…
Bene (to je jako Moritzův brácha)
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mu totiž s tim autem odjel na celej
den. S tim autem, kde měl Moritz
všechny věci. Ten výraz zoufalství,
když Moritz zjistil, že tam jeho auto
není, byl k nezaplacení (měla jsem si
to vyfotit). Chudák pak celej smutnej
chodil v těch špinavejch smradlavejch hadrech. Až se mi ho zželelo a
prozradila jsem mu, že mam v úklidový místnosti spoustu čistejch
ručníků, a že jeden z nich mu můžu

pujčit. Očička mu zazářila.
Po teplý sprše jsme se šli podívat do
Kontejneru do kostýmů, jestli tam
náhodou nenajdem nějaký oblečení,
který by si mohl oblíct. Ovšem jediný, co jsme našli (co nesmrdělo a
padlo by mu), byly tmavě růžový
kalhoty a tričko s potiskem. V tu chvíli Moritz prohlásil, že radši bude
smrdět a počkal si, než se mu Bene
vrátí s věcma.

JAPA 2017
Ty internety... jsou teď všude kolem
nás. Najdeš tam spoustu informací,
dozvíš se o všem téměř vzápětí, ale
když se podíváš pozorně, zjistíš, že
fakta se občas liší. To, co si přečteme,
nemusí být úplně pravda. Jak to ale
poznat? Jak přistupovat k nepřebernému množství “žvástů”, které nám
nabízí internet? Jak si utvořit svůj
vlastní názor na základě rozporuplných informací?

10. - 12. listopadu 2017 na Zámečku
Nečtiny u Plzně. Na tomto semináři
se dozvíš odpovědi na otázky, které
tu byly položeny a určitě ještě mnoho dalšího.
Těší se na vás
Julča a JAPA team.

Při hledání těch správných odpovědí
můžeme taky narazit na otravné a
nevychované uživatele, kteří nám
mohou znepříjemnit život - jak na
internetu, tak i v reálném životě. Jak
poznat hrozbu a jak se správně zachovat?
Fíha, tohle zní docela důležitě
a vypadá to, že se s tím všichni
potýkáme každý den. Proto všichni ti, kterým už bylo 15 let, mají
možnost zúčastnit se víkendového
semináře, který se koná v termínu
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Čégo,
vítejte u našeho nového pořadu Sojka-memes. Abyste pro začátek jen tušili, o
co se v těchto článcích bude jednat, tak si v každém čísle povíme o nějakém z
„memes“, které na Sojce kdy bylo. Aby to nebyla zas taková nuda, nebudeme
vám prozrazovat, o který meme se jedná, a vy budete moci posílat své odpovědi na e-mailovou adresu, která bude
napsaná dole.
Jedná se o písničku, která je zpívaná
většinou v němčině, ovšem dá se upravit i do dalších jazyků (čeština, čínština
atd.). Písnička vznikla na Gaisthale v
roce 2016 a má za úkol zvedat motivaci k
práci a celkově všem fyzicky náročným
aktivitám nebo zahánět vyčerpání a depku. Upřímně, pokud se zpívá třeba 3x
denně, tak tu depku spíš dostanete, než
aby byla zahnána, ale jinak to určitě funguje. Text písničky je úplně jednoduchý

a zpívá se v něm o pytlech cementu.
Pojďme si ji tedy společně zazpívat:
ein Sack Zement, EIN SACK ZEMENT, EEEIIIN SACK ZEEEMENT,
Zwei Sack Zement, ZWEI SACK ZEMENT, ZWEEEIII SACK ZEEEEMENT
Drei Sack Zement, DREI SACK ZEMENT, DREEEIII SACK ZEEEEMENT

Nyní se již dostáváme k našemu quizu.
O jakou písničku se jedná???
A) Hundi
B) Krusty Krab
C) 1 Sack Zement
Vaše správné odpovědi pište na e-mailovou adresu filc.novotny@seznam.cz
Jméno výherce napíšeme v dalším díle. Výherce dostane hromadu respektu
a uznání.
Reportéři na Vaší straně: Dominick Matt a Filip Novotný
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Vepřové medailonky
Jelikož jsem se během léta nestihla potkat se všema svejma sojčíma
kamarádama, zajímalo mě, jak trávili léto a co během toho prožili,
tak jsem se rozhodla, že každýmu položim pár otázek.
1.
2.
3.
4.

Co jiného jsem dělal/a v létě kromě Gaisthalu?
Jaká je moje nejoblíbenější letní vzpomínka?
Jaký dobrý/špatný skutek jsem během léta udělal/a?
Co mě čeká teď?

Verča H.
1.
2.
3.
4.

Táš
1.
2.
3.
4.

Na začátku léta jsem navštívila na skok Paříž. Ponaučení: autobusem už
nikdy více
Tři oříšky pro Popelku s živým orchestrem na festivalu filmové hudby v
Poděbradech. Tu husí kůži cítím ještě teď..
No minimálně jsem udělala radost mámě, když jsem přijela po dvou
týdnech gaisthalského hodování o několik kilo těžší
Teď už mi zbývá se rozhodnout pro další povinný cizí jazyk. Někdo
nějaký dobrý tip?

Byl jsem v Srbsku a Makedonii na čumendo, v Rumunsku v český
kolonii na festivalu Banát, na Šumavě nebo třeba ještě v Rakousku na
kolech.
Nemůžu se rozhodnout mezi náhodnym připletenim se na festival
bizarního srbskýho hip-hopu a spravením vejfuku našeho obstarožního
vozu plechovkou od piva.
Dobrých skutků je samozřejmě nepřeberně. Namátkou tolik, že mě teď
žádnej nenapadne. I když oprava antény rádia pletací jehlicí by se mezi
dobrý skutky počítat mohla. No a špatný skutky já nedělám. Nikdy. Asi.
V září mě čeká let do Mexika a Panamy. Ale taky Volksfest ve Freisingu, Oktoberfest a koncert Rolling Stones v Mnichově, půlmaraton v
Klánovicích a začátek pokračování dalšího studia.
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Johana

1. Celej červenec jsem byla v Anglii
na praxi v centru pro lidi s postižením.
Bylo to dost parádní, hodně jsme cestovali a udělala jsem si spoustu nových
kámošů:--) pak už tak nějak probíhaly
tábory, po kterých jsem onemocněla, tak
jsem si aspoň vymalovala pokoj.
2. Když mi sestra oznámila, že se bude
vdávat, a vybíraly jsme spolu její svatební
šaty, má krásný!
3. Naučila jsem plavat jednoho pána,
co se odmalička bál vody.
4. Čekaj mě samý krásný věci, druhák
sociální práce, psychoterapeutickej
výcvik, spousta Sojka akcí a na podzim
poletim na Kanáry! Tak snad se stihnu
ještě opálit, protože doteď jsem moc bronzu nenachytala.

Julča

1. Bylo toho teda požehnaně... Prázdniny jsem započala vandrem po
Broumovsku, pak jsem pokračovala na Slovensko, kde jsem přešla
Velkou Fatru, následně jsem sbírala jahody ve Skotsku a patřičně to
tam procestovala a ještě jsem se stihla
podívat na pár dní do Budapešti.
2. Asi když jsme šli ve Skotsku s kamarády
na Fish & Chips, vzali jsme si jídlo do
parku a blbli pak na hřišti jak malé děti.
3. Před pár dny jsem byla pomoct známým
s betonováním základů pro schodiště.
Nabírala jsem písek do míchačky. Práce
pro mě jako dělaná. Haha. A nějaký špatný skutek? To pochybuji. Já jsem dobro
samo. Chápete, ne? :D
4. V říjnu mi začíná první semestr na vysoké
škole. Ještě jsem se úplně nerozhodla,
kam teda nakonec půjdu, ale mám jisté
to, že budu studovat farmacii.
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Týnka
1.
2.
3.
4.

Výletovala, sportovala (jo jasně), vařila a
posléze to hned všechno snědla, odpočívala,
trávila čas s kamarády.. taková ta letní klasika.
Poprvé jsem si zkusila střílet z luku a cejtila jsem se jako Karniss Everdeen z Hunger
Games:D
Ostříhala jsem taťkovi chlupy na zádech. Holt
si tam nedosáhne.
Zůstávám v Mnichově ještě rok (juhuu) a budu
u jedné rodiny pracovat jako Au pair.

Mája

1. Žiju jenom pro děti. Takže jsem byla na
dalším táboře 14 dní v červenci. Holt mezi
tim práce (celkem nuda)
2. moje nejoblíbenější letní vzpomínka.... Když jsem na
Gaisthale konečně mohla vylízt z marodky,
už jsem byla zdravá a děti se ke mně vrhaly.
To bylo celkem cute.
3. Dobrý skutky dělam furt. Špatný vlastně
taky, protože jsem škodolibá a dost se lidem
směju (ale v hezkym). Ale tak... každej
máme vlastní humor
4. co mě čeká? Jenom dobrodružství, jsem
totiž dobrodruh.

Peťa
1.
2.
3.
4.

V létě jsme se s Dančou vydali pěšky na pouť do Santiaga de Compostela, šli jsme portugalskou cestou z Porta, ušli jsme asi 250km a byl to
pro nás velký zážitek!
Posledních 15 let pro mě synonymem léta byl Gaisthal se vším, co k
němu patří! :)
Letos v létě jsem poprvé nejel do Gaisthalu, takže to byl můj špatný
skutek :(
Teď u nás doma probíhá zateplení domu a taky drobná rekonstrukce
bytu, takže mám o zábavu postaráno...
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Janík

1. Letošní léto jsem se místo šprechtění v Gaisthale vydal do Ameriky.
Pracuji v zábavním parku Cedar Point, který má jedny z nejlepších
horských drah na světě, a cestuji po okolí – podíval jsem se třeba na
Niagáry, do Chicaga a Clevelandu.
2. Nejraději vzpomínám, jak
jsem poprvé byl v Alpách a
viděl americké mrakodrapy
po příletu do Pittsburghu.
3. Dobrý skutek? Donesl jsem
spolubydlícímu zapomenuté
doklady.
Špatný skutek? V mekáči jsem
si objednal jídlo s sebou, ale
snědl jsem ho v restauraci. (Je
to rebel!)
4. Zlatý hřeb celého léta – dva týdny s Josefinou v New Yorku, Washingtonu a kdo ví, kde ještě.

Davča

1. U moře nebo tak jsem letos sice nebyl, ale i tak toho bylo až až.
V prvních červencových dnech jsem byl na v Pozďatíně (což je na
Vysočině u Třebíče) pod stanem. Rybníček, grilovačka, kartičky, zkrátka pohodička. Kromě toho jsem byl na dvou svatbách a ještě proběhly o
víkendech takové menší výlety. Takže já jsem si určitě léto užil.
2. Moje nejlepší letní vzpomínka patří určitě
poslednímu srpnovému víkendu, kdy jsem byl
poprvé na Krakonoším setkání. Byli jsme ve
Vile Vilekule na německé straně Šumavy. No
a co vám budu povídat. Měli jsme se prostě
krááásně.
3. Nebudu zmiňovat, co jsem udělal, ale
zaměřím se na to, co jsem neudělal. Letos
jsem snad po dvaceti letech nejel ani na jeden
Gaisthal, což mě pochopitelně velice mrzelo.
Nicméně jsem od účastníků jak G1, tak G2
slyšel jen samou chválu. A za to patří oběma
týmům velké poděkování.
4. Na začátku září budu rozjíždět nové edukativní programy se kterými
budu navštěvovat základní a střední školy. Na to se moc těším. Také mě
po stopadesátiosmi letech čekání čeká velké stěhování. Tak držte palce.
No a vy se mějte betálně. Všici ! ;-)
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Kalič
1.

bohužel jsem letos na Gaisthalu nebyl. Přecházel jsem ze studentského
života na život pracovní.
2. celodenní spánek
3. odstěhoval jsem se od rodičů (těžko říct zda je to pozitivní nebo negativní)
4. nástup do autoškoly

Anička V.

1. Krom Gaisthalu jsem byla například s babičkou
u moře.
2. Já asi letos nemám nejoblíbenější vzpomínku.
Celé prázdniny budou jedna pěkná vzpomínka.
3. Myslela jsem si, že dělám dobrý skutek, když
pomůžu staršímu pánovi v hotelu odnést ke stolu talíř s jídlem. Až pak jsem si všimla, že jsem
ten talíř ukradla jiné slečně, a pán už svůj měl
dávno před sebou.
4. Teď mě čeká maturita. Před tím ale ještě dovča,
abych nabrala energii k učení.

Verča N.

1. Byla jsem na 14 dní u moře v Itálii, pak jsem lezla
po horách s fetatovým setem. Po krasných 14-ti dnech
v Gaisthale jsem se vydala na náročné soustředění s
volejbalem a konec prázdnin jsem si ještĕ okořenila
návštěvou Polska s Poláky, Slováky a i Maďary.
2. Moje nejoblíbenější vzpomínka je asi na božské
každodenní italské zmrzliny. Těm si totiž nedá nikdy
odolat.
3. Nevim, jestli to považovat za dobrý nebo spíše
špatný skutek, ale moje trefa volejbalovým míčem na
soustředění do obličeje jednoho všemi nenáviděného
trenéra mi přijde jako skvĕlý skutek pro všechny
hráčky... jak to vzal trenér si už asi ani možná říkat
nemusíme.:D
4. Teď si ještě musím vyřídit pár důležitých věcí ve skole v Praze a po-té
hned tradá 9.9. do Marktredwitzu v Německu na moji novou školu a
rodinku.
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Josie
1.

2.

3.
4.

Hlavně dokončila bakaláře. :D Pak jsem lezla jsem
po horách, dokonce jedný sopce, nedobrovolně
provozovala aqua-aerobic s dámami středního věku,
přečetla sedm knih, válela se v posteli a kreslila
zajímavý věci.
Asi, jak jsme se strejdou, mojí mamá a Janíkem na
tajňačku přespávali v Alpách pod širákem na parkovišti a jedli připálenej lančmít. Zima a hromada
světlušek included.
... nejspíš se pohybuju v šedý rovině průměrnosti a
málo vycházim z domu, protože žádný ultra dobrý,
ani špatný skutky nemám.
Momentálně autoškola (bojte se vyjít do ulic) a pak
nová škola. A jeden fakt hustej vejlet, ale to nechci
zakřiknout. ;)

Kamila

1. Letos se u mě bohužel Gaisthal nekonal,jelikož jsem měla ještě první měsíc školu v
Německu. V srpnu jsem pak ještě brigádničila a užívala si poslední chvíle pobytu, v
ČR jsem pak oslavila návrat domu a navštívila sojku Verču v Praze,neviděli jsme se
skoro celý rok!(slzičky)
2. Asi ta,když jsem po roce zase mohla být delší čas se svými kamarády tady v ČR, ale
zároveň mi začali chybět známí v Německu.
3. Dobrý skutek? Sestra si pořídila nové štěňátko, ale musela chodit do práce,takže
jsem se snažila hodně pomoct a venčením.
4. Teď mě bohužel jako plno ostatních čeká škola a návrat na starý gympl tady v
Plzni,kde je všechno samozřejmě úplně jiné než v zahraničí. Další věc, co musím na
podzim stihnout, je pak autoškola a už se moc těším na další akci se Sojkou!

Kuba

1. před géčkem přemyšlel o gaisthalu, po géčku plakal nad
skončeným gaisthalem
2. na to když jsem si v bílích kraťasech sedl na rozteklou
čokoládu :--) fakt nádhera
3. hmmm dobrý skutek.. asi když jsem vždy vyslyšel prosby
spolupracovníku na brigádě kdyź potřebovali volno
4. Teď mě čeká survive year na třeťáku na střední, plno
cvičení na mé milováné nástroje, šprtání chytrostí a po
(někdy i před) školní kavárenský chill.
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Anička K.
1.

2.
3.

4.

Mám za sebou stěhování, skvělý výlety po Lanzarote, srandovní malý
hudební festivaly, výlety kolem Berounky a odpočinkový víkendy v
mým oblíbeným altánku v Nýřanech. Spousty kafe a sezení na trávě a
aperolu. Jó, už jsem stará bába.
Nejradši vzpomínám na oceánský šumění a naší malou pronajatou káru
na Lanzarote.
Asi to je mimo kategorie špatnej skutek, ale jsem na sebe trochu naštvaná, že jsem tolik krásných letních večerů “promrhala” sledováním
seriálů, snědla víc zmrzliny víc než hodně a že jsem nechodila každý
den běhat (jak mám ostatně v plánu už asi rok). Holt si počkám na
nějaký novoroční předsevzetí.
Právě plánuju velkej výlet do jihovýchodní Asie, do tý doby o tom budu
nejspíš všem nadšeně vyprávět (takže se mi radši vyhýbejte následující
dva měsíce obloukem).

Hedvika

1. Ahoj Johanko! Tyjo já jsem se konečně teď na chvilku po přecpanejch, ale
naprosto krásnejch prázdninách zastavila. Letos to bylo dost napěchovaný léto. Lítala jsem různě po světě, objevovala krásy exotiky i Evropy.
Ale aby mi nebylo líto, že jsem furt jen v cizině, tak jsem jela i na týden
pod stan tady u nás, po přenádhernejch Čechách.
2. Čas se mi na chvilku zastavil, když jsem
pomáhala na jedné koňské farmě,kam
jezdim už od mala a prázdniny jsem
završila kde jinde, než pod tím nejkouzelnějším nebem v Gaisthale.
3. S ostatníma jsem si užila kopec srandy
na G2 a přiznávám, že jsem ten týden
zabila snad nejvíc vos v mym životě :((
Asi ze mě zenbuddhistka nebude. Moje
babička ze mě ale měla obrovskou radost, protože jsem si chodila u každýho
jídla pravidelně přidávat. Takže když
jsem jí pak o pět kilo těžší volala po
géčku, málem plakala štěstím.
4. Ono je to vlastně i dost praktický,
takhle na podzim, těch pár kilo navíc.
Protože i když teď začne zase škola (což
někdy není úplně med - známe všichni), můžu aspoň nosit pletený svetry
a plánuju se brouzdat v záplavě barevnýho spadanýho listí. Jó, to bud
fajn. A pak se taky šíleně moc těšim na Japu! Teď ale zase běžim vyvenčit
psa. A možná bych se mohla mrknout do výlohy papírnictví a pořídit si
konečně pár sešitů...
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KRAKONOŠ
10 LET
Loni jsme slavili dvacet let Sojky a
bylo to velkolepé. A my, vysloužilé
Sojky, jsme se dočkali svého jubilea i letos. Před deseti lety se totiž
poprvé konalo ustavující setkání
Krakonoše. Co je to Krakonoš,
ptají se mladší Sojky? Krakonoš
je neformální seskupení starých
vysloužilých Sojek! Máme společnou adresu krakonos@sojka.cz
(kdyby nám někdo chtěl napsat) a
každoroční víkendové setkání, kde
se koukáme, kolik nám přibylo šedivých vlasů, vousů a dětí :-)

Když se sejdeme v plné síle, tak i s
ratolestmi nás je kole 60!!! Letošní
setkání se konalo v Německu,
ve Vile Vilekule - aneb Kunterbunt! Někteří z vás to tam znají z
přípraváků. Nám se tam moc líbilo, vyšlo nám krásně počasí. Vzpomínali jsme na svoje aktivní sojčí léta a hlavně - oslavili jsme deset
let, kdy jsme se sami sobě neztratili,
víme o sobě, máme se i po těch letech rádi a rádi spolu trávíme čas.
A to není samozřejmá věc. Zkrátka
přátelství, která v Sojce vznikla,
přežívají věky :-) Nadělili jsme si
trika, sfoukli jsme deset svíček na
krakonoším dortu, udělali si výlet
a tak.
Podívejte se na pár fotek z naší akce
a mějte se moc hezky.
Jo a kdyby vás cokoliv zajímalo, až
nějakého Krakonoše potkáte, klidně se zeptejte. Hlavně se ho nebojte.
Je to totiž hlavně Sojka a moc dobře
ví, co to dá všechno práce, jaká je
sranda na táborech, jak je čarovná
gaisthalská obloha a jak se člověku
stýská na konci srpna.

RECEPT
Drahá Sojčata,
Kalendář stále důrazněji naznačuje, že je léto již u konce. My ale
nemusíme zoufat. Prohřáté dny plné slunce a roztodivných vůní
si můžeme připomínat ještě dlouhé týdny. Zde je skvělý recept na
přípravu domácí bylinkové limonády.
Potřebujeme:
• 1,5 litru vychladlé, převařené vody
• 50 gramů kyseliny citronové
• bylinky (několik hrstí)
• 1,5 kg cukru
• 2 citrony

Nejprve si připravíme
bylinky dle fantazie
a znalostí. Já použila
mátu, meduňku, šalvěj,
levanduli a trochu
mateřídoušky, kterou
jsem našla na zahradě.
Spolu s vodou, citrony
a kyselinou citronovou vložíme všechny bylinky do
velkého hrnce a necháme přes noc louhovat.
Druhý den stačí přidat cukr a hrnec postupně přivést
na teplotu 85 stupňů (aby sirup déle vydržel). Po
dosažení kýžené teploty hrnec odstavíme a počkáme,
až směs vychladne. Pak už stačí jen vzít čistou utěrku,
přefiltrovat obsah hrnce a sirup naplnit do lahví.
Auf blöd!
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Achjó! Léto už nám skončilo
a na Gaisthal zase musím
čekat celou věčnost… To
nevydržím!

Háhá, mám pro tebe
skvělou zprávu! Vždyť se
během toho čekání můžeme
všichni potkat na OLA 2018!

a co to je OLA?
To je přece velikonoční tábor, který se letos bude konat 24. - 31. 3. 2018 a můžou
na něj jet všichni dobrodruzi ve věku 10 - 16 let!

a kde to bude?

Letos se za Egyptským dobrodružstvím vydáme opět na zámek Nečtiny.

Tak o Velikonocích
nazdar!!!

