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JARNÍ VYDÁNÍ

ZOBÁK

Milá sojčátka, milí čtenáři a
čtenářky,
už jsou za náma zas další prázdniny, Velikonoce, ať počítám, jak
počítám, další volno nebude dřív
než za měsíc. Padá na mě z toho
pekelná jarní únava. Je to se mnou
tak špatný, že jsem dneska usnula
vestoje v metru. Ještě, že Anička
sepsala pár tipů a triků, jak s
touhle zákeřnou únavou zatočit!
Taky mám dneska náladu na
drbíky, takže se mi moc hodí, že
když zalistuju o pár stránek dál,
můžu si pročíst, co se dělo na
velikonočním táboře, kdo udělal
trapásek, kdo se hezky voháknul,
komu se to nepovedlo. Udělám si
k tomu v tomhle počasí nějakou
okurkovou limču a budu se chichotat, že mě bude slyšet určitě až
před branku.
Až budu hotová s limčou a drbíkama, půjdu si uklidit, anžto
to je jedna z mých oblíbených
činností. Pustim si k tomu Katy
Perry, jak mi radí Heďa ve svým
článku o jarním úklidu, abych se
pořád neoblíkala jako traktorista,
jak mi občas láskyplně řekne
maminka.
A pak teprve začne ta pravá
sranda, protože si přečtu celej
zbytek mýho oblíbenýho časáčku!
Tenhle Zobák je prostě slastnou
odpovědí na všechny mé momen-

tální strasti. Doufám, že i na ty
vaše! Přeju příjemné počteníčko a
loučím se za celou naši odvážnou
redakci. Bis bald!
Johana

Soutěž: co je na dolním obrázku???
Výherce obdrží poukaz na jízdu
luxusním vozem do osmého divu
světa (nápověda názvu: G______L)
29.7.2018 nebo 12.8.2018. Proč
tato data??? Čti dále a dozvíš se víc!

Redakce: Týnka, Hedvika, Mája, Anička, Kalič, Táš, Nick&Filip, Josie, Markus
Fotoromán crew: Eliška Č., Maty Š., Stellinka T., Johanna H., Sarah S., Emma
K., Moritz, Johannes
Sazba: Johana

DOPIS

An:
Sojka
U Krakonoše
Lesy ČR
Ostern scheint eine Zeit der Wunder zu sein. Einerseits durchbricht das
strahlende Licht des Frühlings die frostige Dunkelheit des Winters und
bringt mit dem Gesang der Vögel, dem Blühen der Blumen und der Wärme
der Sonne wieder Leben in unsere Welt. Andererseits werden wir durch die
christliche Religion und Mystik an ein übernatürliches Wunder erinnert.
Nämlich an jenes der Auferstehung Christi und der göttlichen Überwindung des Todes. Ohne in ein religiöses Pathos zu verfallen, möchte ich hier
die Chance ergreifen zusammen in die Welt der Wunder zu reisen. Doch
weder müssen wir dafür den Garten Getsemani aufsuchen, noch den
hohen Olymp erklimmen oder gar Walhall ausfindig machen. Wer Wunder
sehen will, kann auch einfach in den Garten Gaisthals oder in die Hallen
der Burg Nečtiny kommen. Natürlich sind dort keine Auferstehungen,
keine wunderlichen Wesen (oder vielleicht doch?) oder andere übernatürlich Phänomene geboten. Dafür werden wir jedes Jahr wieder Zeuge einer
ganz anderen Art von Wunder, nämlich das der gemeinsamen Arbeit an
einem kollektiven Projekt. Auch wenn das beim ersten Lesen wohlmöglich
banal zu klingen scheint, sollte man doch über die Bedeutung dieses Wunders nachdenken.
Im Laufe jedes Jahres kommen im Zuge unserer gemeinsamen Projekte
mit Sojka die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Die einen sind
Handwerker, die anderen sind Computerspezialisten, andere wiederum
sind Studenten oder noch Schüler. Manche sind älter, manche sind jünger.
Manche kommen aus Deutschland, manche kommen aus Tschechien.
Jeder führt seinen eigenen Alltag und hat seine eigenen Leidenschaften.
Der springende Punkt ist hierbei jedoch folgender: Diese Unterschiede
hindern uns nicht daran etwas Gemeinsames zu (er)schaffen. All unsere
individuellen Interessen und Lebensweisen werden auf die eine oder
andere Weise zweitrangig, wenn es um unsere gemeinsamen Ideen und
Projekte geht.

DER BRIEF
„Gaisthal ist wie eine andere Welt!“ Diese Behauptung habe ich oft gehört
und auch selbst erleben können. Sie hat mich oft zu langem Nachdenken
bewegt und mit Hilfe der oben erwähnten Skizzierung einer Definition
des Wunders versuche ich eine Erklärung zu geben, warum es sich denn so
anfühlt wie „eine andere Welt“. Es ist eine Welt, die nicht bis in das letzte
Detail spezialisiert und zersplittert ist. Es ist eine Welt, in der das Ich auf
simple Art und Weise gleichzeitig es selbst und Teil einer größeren Sache,
eines kollektiven Projekts, sein kann.
Orte an denen auf diese Art und Weise gedacht, gelebt und gearbeitet wird,
sind für mich, besonders im heutigen gesellschaftlichen Kontext, Orte eines
Wunders. Und man betrachte nur all das Glück, die wahre Freundschaft
und sogar die Liebe, die sich an diesen Orten finden lässt.
Im Namen MOGs möchte ich mich hierbei für die jahrelange Zusammenarbeit mit Sojka bedanken und wünsche allen Leserinnen und Lesern
ein wunderschönes Osterfest.
Markus

Milá sojčátka, přišel mi na Velikonoce tenhle dopis od našeho kamaráda
Markuse. Umím německy dobře pípat, ale některá slovíčka neznám, tak jsem
si myslela, že byste mi s tím mohli třeba pomoct! Připravila jsem malinký
slovníček se slovíčky, která neznám, a jelikož tady v lese teď nemám internet
ani slovník, potřebovala bych je prosím pěkně přeložit. Slovíčka pak můžete
poslat na Krakonošův mail sojka@sojka.cz. Danke!

das Osterfest
der Wunder
blühen
im Laufe
zersplittert
der Alltag

ZPRÁVA Z OLA

Velikonoční tábor OLA už 20 let s námi!
Čas utíká tak neskutečně ultra
rychle, že jsme ani očkem nemrkli a už jsme oslavili výročí 20 let
velikonočního tábora OLA! V
roce 1998 se poprvé uskutečnila
idea nedělat česko-německé
tábory pouze v létě, a evidentně
má stále větší úspěch. Z čehož
jsme samozřejmě happy jak dva
grepy!
Letos jsme opět navštívili
Zámek Nečtiny nedaleko
Plzně. 50 nadšenců do historie totiž obdrželo pozvánku do
muzea starověkého Egypta na
veleúspěšnou expozici, konající se
pouze jednou za rok, takže jsme
neváhali a vydali se vstříc dalšímu
dobrodružství. Slavní archeologové
nám představili nejvýznamnější
exponáty a my jen zírali, co
všechno o nich ví. Avšak jeden z
expertů byl ještě zvědavější než
my všichni dohromady a nechtěně
upadl na jeden z artefaktů, čímž
se otevřel portál a my se během
pár sekund ocitli v roce 2500 př.
n. l. právě uprostřed starověkého

Egypta. Ani jsme se nestačili
zmateně rozhlédnout kolem a
už se nás ujali otrokáři, kteří
si nás spletli s otroky. Museli
jsme ihned začít tvrdě pracovat
na stavbě pyramid a vykonávat
potupné a ponižující rozkazy
od samotného Faraona. Ten
nám navíc ještě odcizil náš
magický artefakt, který byl tou
jedinou nadějí, jak se dostat
zpátky domů. Štěstí v neštěstí
pro nás byla jeho hodná žena,
které se nás zželelo, a snažila
se nám poskytnout svobodu.
Na její odvážné pokusy však
Faraon a jeho kumpáni brzy
přišli a plánovali ji bez lítosti potrestat. Zavřeli ji do
té nejtemnější pyramidy a
vymýšleli, jaký trest bude pro
ni nejlepší. To byla výzva zase
pro nás, protože nejsme žádní

ZPRÁVA Z OLA

strašpytlové, a vydali jsme
se ji zachránit. Po celodenním pátrání jsme zjistili, že
byla ukrytá přímo pod naším
nosem, což nás ještě více
namíchlo, takže jsme posléze
zachránili nejen ji, ale také
jsme získali zpět ztracený artefakt. Faraona jsme potrestali
stejným způsobem, jako chtěl
on sám svou ženu, a je zavřený
v pyramidě pravděpodobně
ještě teď, aby mohl zpytovat
svědomí. S vítězstvím v duši
jsme si poslední den naší
výpravy užili na jedničku,
Faraonova žena nám ukázala
krásy Egypta a my jsme se tak
s novými zážitky mohli vydat
portálem zpátky do naší doby.
A já teď už jen doufám, že ti,
kteří letos váhali s přihlášením,
jsou navnaděni natolik,
že se všichni příští rok na
Velikonočním táboře OLA
2019 shledáme!
Vaše Týnka

ZPRÁVA Z OLA
Ani tentokrát naše dvorní táborové spisovatelky a ilustrátorky nezklamaly;
pokochejte se a posuďte sami:
Eliška

Natálka

Maty

JAK ZATOČIT S JARNÍ ÚNAVOU

Ahoj mláďata,
dnes vám poradím, jak zatočit s jarní
únavou. Nepíše se mi to lehce, protože i
já jsem do toho právě spadla a nejraději
bych se jenom válela v posteli a koukala
na pohádky. Když jsem se z toho chtěla
dostat, požádala jsem google, jestli mi
poradí. Internet radí, jak jí předcházet,
jak se s ní vyrovnávat, že máme
odpočívat, nestresovat se a užívat si
prodlužujících se dnů. Fajn, rady jsou
to nad zlato, jenže jak odpočívat, když
je na jaře nejvíc zkoušek a práce?
Moje rady tedy jsou:
* běž se proběhnout, projet se na kole
nebo na bruslích.
* Dej si něco dobrého k jídlu, nejlépe
to doplň o ovoce nebo zeleninu,
protože právě to ti dodá potřebnou
energii.
* Nech se od mamky namasírovat,
napatlej si pleťovou masku na obličej
a užij si voňavou vanu.
* Nenech se otrávit negativními lidmi,
usmívej se a předávej dobrou náladu.
* Kup si nějaký dobrý dortíček nebo
zmrzlinu a oslaď si život.
* Běž do kina s kamarády, ale zkus
tam neusnout. :)
* Měj se rád/a!
Pokud máš nějakou radu, kterou jsem
nezmínila, napiš nám ji na sojka@
sojka.cz :)
Anička

Této lstivé nemoci se neumíme
ubránit ani my:

SOJKA MEMES

Psahojda,
po více jak půl roku jsme se znovu rozhodli připravit si pro váš oblíbený
časopis další díl Sojka-memes. Jako posledně se na konci článku setkáte s
tradičním Sojka-memes quizem, díky kterému můžete vyhrát úžasné ceny.
V dnešním díle si řekneme o memu, jenž vznikl na OLA 2017. Na OLA
se stal klasickou Früh-Sportovou hymnou. Písničku prosadili 2 šarmantní
muži a na první poslech vám může připomínat křupavého kraba ze Spongeboba. Ale určitě to není ona, jelikož tahle má epický beat a dá se na ní
dobře jamovat, což se cení. Tento meme bychom hodnotili 6/10, jelikož se
po OLA docela vytratil a byli jedinci, kterým se dokonce nelíbila, nebo jí
nepovažovali za „pravou hudbu“, což je trestuhodné, ale tehdy jim to prošlo
bez postihu, protože většina ji podporovala.

O jaký meme se jedná?
A)
Hundi
B)
I‘m Jayden
C)
Krusty Krab
Vaše odpovědi pište na e-mailovou adresu Martin.612@seznam.cz
(Mezi hlavní ceny patří respekt a nikdy nekončící úcta)
Výhercem posledního quizu je Moritz Mendel, protože s písničkou „Ein Sack
Zement“ přišel on a všem ztížil život, moc gratulujeme.

POZVÁNKA

Ještě jste se ani nestačili vzpamatovat z OLA a už je tady další sojčí
akce! Ne tedy přímo teď, ale 29. 7. - 11. 8. A co to je za akci? Je mi
jasný, že vám je jasný, že se jedná o Gaisthal Klasik! A hned nato
bude samozřejmě i varianta pro menší dobrodruhy a dobdrodružky,
Gaisthal Junior, v datech 12. 8.-18. 8. Tradiční sojčí letní tábory,
bez kterých si spoustu z nás nedokáže představit svoje léto. Takže
pokud je vám 13 - 16 let (na Gaisthal Klasik) nebo 8-12 (na Gaisthal Junior) a pokud se vám už chvilku po OLA stýská po Sojce a
sojčích kamarádech, úžasných dobrodružstvích, přírodě, nocování ve stanech, sehraném týmu vedoucích, gaisthalské kuchyni a zážitcích na celý život, neváhejte a přihlaste se! Přihlášky se
stejně jako loni budou rozjíždět pár týdnů po OLA, takže kontrolujte svoje maily a naši webovou stránku, ať nic nezmeškáte!
Očekává se tradiční tlačenice na omezený počet volných míst.
Takže ještě jednou:
Gaisthal Klasik, 29. 7. - 11. 8., 13 - 16 let.
Gaisthal Junior, 12. 8. - 18. 8., 8 - 12 let,
přihlášky pár týdnů po OLA.
Těšíme se na Tebe!

JARNÍ ÚKLID

JARNÍ ÚKLID ŠATNÍKU
Musim říct, že hlavní důvod, proč se
těšim na jaro je ten, že konečně budu
moct odložit tlustý zimní bundy a
kabáty hluboko do skříně. Kožešiny
vystřídaj lehké bundičky a mikiny,
kozačky nahradí (konečně!) tenisky.
Budeme taky moci skipnout i klasickou ranní sehrávku u nás doma,
kdy se obouvám, vyrážim do školy,
ale mamka mě najednou zastaví se
slovy: „Venku je 5 stupňů, nechceš jít,
doufám, ven s holejma kotníkama?!“
Haha mami, od teď, po příchodu jara
sem už tvá moc nesahá a já v těch
teniskách fakt pudu.
Z šuplíčku vylovim konečně i
sluneční brýle, naopak rukavice a šály
zahrabu někam hluboko.

2. Část promýšlení: Je nutné
udělat si jasnou představu, jak
letos stylově vykročit do ulic. Já
už teď můžu napovědět, že pofrčí
pastelové barvy, ale i jemné kvítky
či nesmrtelné proužky. (Takže
nakonec vám možná zůstane i dost
hadýrků z předešlého léta, což je
dobře, protože #kdošetřímázatři
#našezeměvámpoděkuje #stopplýtvání #recyklujeme).

Co když jsme ale přes letošní zimu
zhubli? Nebo nám vyrostla noha o 3
čísla?? Nebo nám, nedejbože, všechna
jarní a letní trička prokousali moli???
Proto k jaru patří i řádný jarní úklid
skříně. Takže, jak na to?

4. Hotovo? Blížíme se do finále.
Opatrně se přibližte k místu
činu. Zavřete dveře. Zapněte svůj
prvotřídní hudební výběr. Hluboký
nádech, výdech a s chutí do toho!

1. Každá velká akce – a tou úklid
šatníku bezpochyby je – si žádá plán.
Nejen psychickou, ale také fyzickou
přípravu. Začneme tedy tím, že si
uvaříme čaj nebo kakao, načneme si
k tomu nějaké dobré sušenky a plán
akce v klidu (!!!) promyslíme.

3. Sestavte si hudební playlist. Hudba
v nás vzbuzuje endorfiny, které budou u samotného uklízení potřeba a
upřímně řečeno, na Katy Perry se trsá
a zkouší se staré poklady ze skříně
docela dost skvěle.

JARNÍ ÚKLID

5. Existuje samozřejmě několik
způsobů úklidu:
a) Nekompromisní fashion guru
Tento typ člověka vyháže všechno
oblečení ven, postupně vše vyzkouší,
projde, důkladně protřídí a vyhodí
děravé i ožmolkované kousky. Udělá si
tak spoustu místa na nové oblečení.
(To vyhazování samozřejmě nebere
doslova. Dá staré věci pěkně do igelitové tašky a odnese je do kontejneru
na textil, aby se mohly tyto věci dál
smysluplně využít, třeba jako oblečení
pro jiné děti, které neměly v životě tolik
štěstí…)
b) Pilná Sojka
Tento ptáček postupně oblečení
částečně vyskládá, něco ve skříni ale i
nechá. Pár kousků pošle dál a vyčlení
si několik táborových triček. Vpustí tak
do svého šatníku příjemný jarní vánek.

Das T- Shirt = tričko,
Die Hose = kalhoty
Der Rock = sukně
Das Kleid= šaty
Die Jacke = bundička
Die Schuhe = botky

c) Babičky a srdcaři
Poslední úklidodruh. Možná, že pár
kousků ze skříně opravdu vytáhnou,
ale zase je rychle vrátí zpět na své
místo. Chtějí, aby to sice vypadalo,
že došlo k lehkému přebrání a
uklizení, ale nic se nemá přehánět…
Garderoba tak zůstane neobměněna,
maximálně se zase zvětší o pár
triček.
8. Grandiózní finále: Po náročném
úklidu konečně přichází další fáze, a
tou je: pořádný jarní nákup nového
ošacení!
Tip na závěr a slovníček:
Jestli už máte dost - jako my v
redakci - přeplněných nákupních
center, můžete jít zkusit zalovit do
sekáčů. Člověk tam může narazit na
opravdové poklady a jako bonus za
super cenu.
A až se budete
kamarádům v létě na
táboře chlubit, co jste
tam všechno sehnali,
můžete použít třeba tato
slovíčka.
Hodně sil a zdaru vám
přeje,
Héďa

POZVÁNKA

Veleváž ené sojč
enstvo, děvčata
, chlap ci,
Krakonošky, K
rakonoši, holky,
prostě všichni,
k luci, no
kdo máte se S o
jk
ou něco
sp ole čného,

dva roky (už téměř) utekly jako voda a opět se blíží naše členské
shromáždění. Možná jste někdo členem Sojky teprve krátce, takže vězte,
že členské shromáždění je slet všech sojek, který se koná každé dva roky.
Rada, která Sojku tyto proběhlé dva roky vedla, prezentuje, co se v Sojce
událo, skládá účet před všemi členy a odstupuje ze svých pozic, abychom
mohli zvolit novou čerstvou radu, která povede naši milovanou Sojku
další dva roky. Nová rada si pak mezi sebou zvolí svého předsedu a
představí se členské základně. A pak se všichni poveselíme!
Máte-li tedy zájem o dění v Sojce a chcete využít svého práva volit členy
rady, zarezervujte si ve svých kalendářích datum 23. - 25. 11. 2018 a
přijeďte si zahlasovat, pobavit se s mladými i zkušenějšími sojkami, sejít
se se starými dobrými kamarády a třeba se seznámit i s těmi, kteří Sojku
zakládali.
Budem se těšit!
Táš

KALYČOVO VOKNO

Určiťe fšichni znáte ten pocyt, kdyš
je zima a stršňe se ťešíte aš bude
konečňe aspoň to jaro, hlavňe okolo
velikonoců. Samozdřejmňe i já se ťešil.
A ťešil sem se tak, še uš sem musel
odjet aspoň trochu výc na jyh, neš
obvikle. Standartňe sem jen v jyžňých
čechách, ale tam je taki klendra. A
kampak sem zmyzel? Stejňe jako
loňy do kán ve francii. Moc krásné
mňesto hned vedle najs (Nice). Ráno
vás vsbudí slunečňý paprski, na terasu
fouká mořskej výtr a je krásnejch 20.
Skvjelý mýsto, kdyš je doma mýnus,
let a mrás. Ráno dete na serf, odpoledne na ribi a večer…to sem ňykdi
nevjeďel co ďelat. Ale y tak, neňý to
mýsto, kte bich chťel strávyt tohle
obdobý. Závyďym fšem, co bili na
OLA a hlavňe doufám, še ste sy to tam
parádňe užyly, stejňe jako já to mylyonové počasý, co bilo v provánc.
Pac a pusu

Já a přýroda

Tadi sem bidlel

STAŇ SE ČLENEM SOJKY
Co je lepší, než říct si “jsem
Sojka?” Moc toho neni.
Jako členové Sojky se totiž
stáváte součástí našeho hejna
přátelských ptáčků. A co to
znamená?
Budete hlavně vědět o všem,
co se mihne naším hnízdem,
díky newsletterům, které k vám
pravidelně budou přilétat pípmailem.
Třikrát až čtyřikrát ročně vás
pobaví náš časopis Zobák
dokořán. Zobáčky v něm
otevírají jak opelichané Sojky,
tak malá Sojčátka. Dozvíte se
o Sojkách, jež vyletěly z hnízda

a poznaly svět, o tom co ptáci
nejraději jedí, jak tráví svátky
anebo jak si načechrávají peříčka
před módní policií. Můžete se
zúčastnit členského shromáždění
a dokonce se podílet na volbě
Sojek nejvyšších.
A hlavně, jakožto řádní ptáci
dostanete slevu na naše tábory
a také dopravu autobusem
(protože dopravovat se letem v
hejnu je značně nepřehledné).
Třikrát za rok? To už se vyplatí.
Jednoduchost nadevše, stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský
poplatek ve výši 200 Kč.
A voilá! Je z vás SOJKA.

KULTURNÍ KARTOFFEL (BRAMBORA)
Milá drahá sojčata, vypadá to, že v dnešní společensky znalé bramboře opět
zabrousíme do zákoutí německé hudební produkce. A tentokrát to bude opět
tematické.
FAUN:
K psaní článku o Valpuržině noci, který také najdete v tomto čísle, mě
neinspirovalo pouze to, že k nám po dlouhé zimě rozjuchaně přiskotačilo
jaro v květinové říze, ale právě i kapela Faun. Píseň, přes kterou jsem je
před pár lety objevila, se totiž jmenuje právě Walpurgisnacht.

Žánr hudby, kterému se tahle skupina už nějakých pár let věnuje, se jmenuje
pagan-folk nebo také neo-medieval. Tento žánr mísí folk se středověkou
hudební estetikou. Možná si říkáte, že to je hudba, která se může líbit jen
nostalgickým fantazákům, ale já si osobně myslím, že jejich melodičnost má
něco do sebe. Většina skladeb kapely Faun se dá zařadit mezi pomalejší balady,
ale z dalších písní zase občas sálají vlny optimismu a nadšení pro žánr, že jsou
pro jarní poslech jako stvořené a nebudete si moct pomoct, než ťukat nohou do
rytmu.
Další zajímavostí je, že kapela hraje na neobvyklé tradiční nástroje jako je
keltská harfa, niněra, citera anebo dokonce na
cosi, co se jmenuje hurdy-gurdy (doporučuju
vygooglit a rozšířit si znalosti) :D Navíc
nezpívají jen v němčině, ale dokonce i v latině,
starých skandinávských jazycích atd. Mají za
sebou už devět studiových alb a v roce 2016 se
umístili třetí v prodejnosti cédéček v Německu
(takže se to očividně nelíbí jen mně… I když teď si CD asi kupujou jen starý
lidi, co?).
Pokud by vás zajímal původ jména této kapely, tak je pojmenována podle
Fauna. Faun byl římským bohem plodnosti… Ale my jej dnes spíš můžeme
znát jako mýtickou bytost s kozlíma nohama a hrající nymfám na flétnu někde
v lese během velmi pozdního odpoledne.
No každopádně, pokud holdujete Pánovi Prstenů, Zaklínačovi anebo si třeba
rádi hrajete na Vikingy a čarodějky, tak rozhodně doporučuju. Je to atmosférický a na koncertech mají úžasnou energii. A jestli je chcete vidět naživo, tak
zamiřte na některý z historických festivalů, kterých je v Německu mraky, nebo,
překvapivě, na nějaký fesťák metalový.
Jen teda… Jejich videoklipy berte trošku
s nadhledem. Gothici a podobná stvoření
mají občas sklony ke kýči, co si budem. :D
Nejbramborovitější písničky: Federkleid, Walpurgisnacht, Tanz mit mir

KULTURNÍ KARTOFFEL II.

WALPURGISNACHT, ANEB MAGIE, KAM SE PODÍVÁŠ
V předvečer prvního máje se i u
nás slaví tzv. svátek čarodějnic, také
známý jako filipojakubská noc.
Tento svátek ale u nás není úplně
původní a pochází z germánských
tradic, proto se slaví zejména v
Německu a Skandinávii.
V německy mluvících zemích spíše
uslyšíte jméno Walpurgisnacht –
Valpuržina noc (v Bavorsku je to ale
spíš Hexennacht – noc čarodějnic,
protože tam musí mít vždycky něco
extra).
A kdo to vlastně ta Valpurga byla
a proč si v dnešní době na čarodky
pečeme buřty na náměstí?
Stejně jako většina svátků i
čarodějnice mají svůj základ v
takovém mišmaši pohanských
tradic, které se skryly za ve své
době společensky přijatelnější háv
křesťanství. Svátek vznikl z oslav
vítání jara, které se odehrávaly
vždy nějakou tu dobu po slunovratu. Zapalovaly se ohně, modlilo se
za úrodu, věštila se budoucnost,
děvčata i chlapci na sebe při oslavách pomrkávali, protože nadcházející máj je už od starodávna
měsícem lásky a tak podobně. Přes
ohně se také skákalo (jak vysoko
kdo vyskočil, tak vysoké mělo být
jeho obilí) a pálily se v nich staré a
nepotřebné věci a figury, které měly
reprezentovat neštěstí a nemoci a
tak dále…

Bohužel toto jarovítací veselí
se úplně nelíbilo církvi, a tak se
začal slavit předvečer svátku svaté
Valpurgy.
Valpurga byla anglická jeptiška,
kterou vyslali do Německa, konala nějaké to dobro a po její smrti
začala její hrobka produkovat „
léčivé oleje“, a tak byla prohlášena
za světici… A následně rozebrána
na mnoho kousků a rozvezena
po celé Evropě jako relikvie…
Asi aby to štěstí mohla šířit co
nejefektivněji.
Nicméně Valpuržiným symbolem je vřeteno, obilí a pes. A
shodou okolností se šídlem byla

často asociována germánská bohyně
a patronka zemědělství a „ženských
prací“ Hulda, psi jsou tradičními
průvodci germánských bohyň
(upřímně, konečně jedna mytologie,
kde se to nehemží kočkami) a obilí se
dalo spojit s dobrou úrodou. Takže s
trochou představivosti se jednoduše
symboly pohanského svátku daly naroubovat na uctívání svaté Valpurgy.
A všichni byli spokojení.
A jak do toho pasují ty čarodějnice?
S postupem času se na původní
významy tradic začalo zapomínat
a začaly vstupovat jiné. Největším
strašákem v myslích lidí už najednou
nebyli nepřející bohové, ale ďábelské
čarodějnice, které údajně mají svůj
sabat každý rok na kopci Blocksberg,
který je opředen mnoha pověrami…
Možná proto, že je často zakrytý
hustou mlhou.
Bylo tedy nutné čarodějnice, které
mohly začarovat vás i vaši úrodu
(zase jsme u obilí), pořádně vystrašit
světlem a hlukem do božího rána. A
místo panáků symbolizujících zimu
a nemoci se začaly pálit hadrové
čarodějnice.

čaumňau!

V dnešní době, kdy už nemáme
panickou hrůzu z uhranutí, se
oslavy znovu mění. Například v
Bavorsku se 30. 4. stává svátkem
různých neplech a naschválů.
Něco jako Halloween v Americe… Takže se nedivte, když vám
tam někdo auto obalí toaletním
papírem nebo tak něco. No, a
jako u nás se děti převlékají za
čarodějnice, zatímco dospělí
spokojeně poslouchají hudbu,
pijí pivo a jedí buřty.

FASHION POLIZEI
Česko-německá módní scéna se představila na nečtinském týdnu módy,
který se konal přímo v prostorách Zámku Nečtiny. Co za modely si na
sebe oblékli modelky a modelkové a čím vším se můžeme inspirovat?
1) Wild Mumie
- bílé pohodlné šaty à la mumie
- zlaté sandálky jakože fancy
- na topíku nápis Wild Girls, aby
bylo jasno, na čem jsme

3) Boho hippie
- rozevláté vlasy jsou stejně nej,
vstaneš a jdeš
- sukně na pohodku, stříbrný topík a
celočerné sneakers
- výraz „Mám to všechno na háku“
doplňuje celý outfit

2) „Hadryy ooversizeed..“
- bílé nebo šedivé vlasy jsou teď
trendem N.1
- modelka důvěřuje přírodě a nechala vše prostě narůst
- oversized střihy stále letí
- ale co ta velikost bot?!

4) LaLei PartnerLook
- občas se stane, že ten stejný cool
outfit má více lidí najednou
- v tomto případě se musí dělat, že
to tak má být a že je vše plánované
- vypíchla bych také doplňky, jako
jsou výrazné brýle nebo gumička na
pravé ruce

FASHION POLIZEI
5) Shakira uklízečkou
- kdyby Shakira zkrachovala, vypadala by
asi takto
- blond wavy beach lokny zaujmou
každého
- sexy rukavičky, aby jí čistící prostředky
náhodou nezničily manikúru
- flitrovaná sukýnka, protože jsme pořád
za dámu, žeáno

7) Havajský svůdník
- punčochy jsou hothothot!
- jak už bylo řečeno, bílými nebo
šedivými vlasy nic nezkazíte
- zajímavý kontrast pršiplášťě/
pláštěnky/deštiplášťě/raincoatu a
havajského věnce
- sexy svůdný výraz za každé
situace

6) No vegan hipstr
- modelka velice odvážná, v
dnešní době si vzít kabelku z
koňské hlavy znamená
neskutečnou kuráž
- že by druhá Lady Gaga?
- šusťáky ze sekáče a pohodlné
sneakers jsou klasika
- a oversized bundička jakbysmet

8) Kleopatra style
- tento model měl na OLAFashionWeeku18 obrovský úspěch
- modrá je zkrátka pořád dobrá
- doplňky à la Kleopatra
- příště bych možná doporučila
elegantnější botky, ale chápu, že pohodlí nadevše

FOTOROMÁN

FOTOROMÁN

ABENDFEIER DEDLOGIK EGYPT GAISTHAL HLAD
KAMARÁD KLEOPATRA KOBRA KROKODÝL LÉTO
MORGENFEIER OKURKA OTROK PIZZA SOJKA
SSSSSSSS SWAG VELIKONOCE

