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Miláčkové a miláčky…
Je tu zase vaše stará dobrá Madleska a s ní
Zobačisko parádní, tlusté a vypečené :-). A
na úvod si hned zabásníme, nebo?
Moc moc se mi líbilo léto a i když byla často
zima, vzpomínám na všechno, co bylo a je
mi při tom príma. Vzpomínám na večery
na verandě v Gaisthalu, vzpomínám, že i
když slunce bylo pomálu, nedokázalo nás to
nikdy rozhodit, pořád bylo co dělat a v čem
závodit.
Ať už faraón Špigotep nebo Willy Fog alias Michi, oba se nám zapsali do srdéček,
budeme na ně dlouho vzpomínat, na kluky
ušatý :-).
Já vim, už jste se aklimatizovali, nastoupili
jste do školy a tohle je pro vás taková poslední letní vlaštovka… no jo, všechno krásný
musí jednou skončit, ale víte proč? No přece
proto, aby mohlo ještě něco lepšího začít, no
né??? To víte že jo.
A copak tu pro vás dneska máme? Tak
tradičně spoustu vzpomínek na tábor, to je
asi to, co vás nejvíc zajímá. Kromě zhodnocení ze všech stran se opět nejvíc dočtete ve
svých vlastních výplodech, tedy “tágesech“
nebo-li zprávách dne :-).
Potom tu pro vás máme celkem lukrativní pozvánku, POZOR!!! Už v říjnu se
můžeme všichni společně vidět, což je prííma, tak tomu věnujte pozornost. Specialitku v podobě fotorománu pro vás vytvořili
Óňa s Móňou, redakce jim děkuje, to je to,
na co stále čekáme, na nové nápady, nové
ideje, nové příspěvky. Tuto specialitku vám
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přineseme ve vánočním čísle. Dále se dozvíte pár překvapivých informaček, no labůžo.
A nezapomeňte na Zúzy moudrosti, tentokráte si neodnesete nijak velké ponaučení,
zato příběh je úsměvný až až. Lukša pro
vás připravil plno drbů a práskanců na naše
sojčí nejbližší, mějte se před ním zkrátka na
pozoru, je to reportér tělem i duší a nikdy
nemůžete vědět, jestli se vás vyptává Luky
kamarád anebo Luky zvědavý pisálek…
Takže bacha na Karla Vlacha, tzv. KáVéčko
:-). A samozřejmě další a další rubriky vás
čekají, kdybych to tu měla všechno opěvovat
a vyjmenovávat, tak už bych se nedostala k
dalším veršům a to by byla škoda, co? Že chcete verše? Jenže mně břicho kručí od hladu
a na básnění nemám náladu, takže ač by jste
chtěli básně číst, nebude nic, protože já jdu
jíst!!!
Na závěr vám sem hodím jeden príma rým,
který sice není originál made by Madleska,
ale to mu vůbec neubírá na kvalitě, navíc v
sobě obsahuje velice přínosnou informaci!
Že nevíte?
No přece UTEKLO PRASÉ, ZASÉ!
Tak pá, ponořte se do tohoto lukrativního
čtení, užívejte si to, co je a těšte se na to, co
ještě není.
Vaše bramborová kaše :-)

A teď tu máme delikatesu, s velkým D!!!
Následující informace podrobně najdete
v přiloženém dopisu, nicméně v Zobáku
se o tom zmíním také, aby byla propagace
dostatečná!
Ti z vás, co se bojí, že bychom se dlouho
neviděli, že bychom na další shledání museli
čekat až do Velikonoc, se bát nemusí. Máme
pro vás SOJKY – tzn. pro vás, kdo máte zaplacený členský příspěvek na tento rok a
kdo jste starší 15-ti let, připravený prima

pohodový víkend v sojčím kruhu.

Čeká na vás nějaký ten program, užitečné
informace pro ty, kdo se plánují časem stát
vedoucíma na sojčích táborech, ale i volná
zábava a fůra dalšího. Zkrátka vaši zvolení
radní se můžou přetrhnout, aby pro vás něco
nachystali, tak toho využijte.

KDY? Víkend proběhne od 7. - 9. října
2005! V pátek příjezd do 19:00!!!
Snažte se to dodržet, pak už nám začíná program, tak ať to frčí bez vyrušování!!

KDE?
V našem
Bohdalově, rekreační

starém

dobrém

zařízení Astral.
Je to na Vysočině, zhruba na poloviční cestě
mezi Prahou a Brnem, autem si to najdete na
mapě, jinak spojení busem či vlakem nejlépe
do Žďáru nad Sázavou či Havlíčkova Brodu,
odtamtud co nejblíž Bohdalovu, ať se nám
pak dobře sbíráte!

ZA KOLIK?

Dopravu bude hradit Sojka, ubytování si platí každý z vás.
Počítejte s tím, že to bude tak maximálně

500, - Kč za ten víkend, s plnou penzí,

počínaje páteční večeří, konče nedělní
snídaní. Spíš to bude o trochu méně, Bohdalov nikdy nebyl moc drahý a ještě nám
třeba napočítají nějakou skupinovou cenu.
Každopádně počítejte, že se bude také vybírat členský příspěvek na příští rok,
tak mějte tu stovečku nachystanou.

CO?

Program vám nebudu prozrazovat,
s sebou si vezměte fotky z tábora, bačkory,
dobrou náladu, vezměte si i něco teplého na
sebe, na Vysočině, když se počasí rozzlobí,
znáte to...
Tak a teď to nejdůležitější, kdo z vás pojedete, hlaste se Lukášovi na mobil:
608500717, popř. mailem – buď na sojka@
sojka.cz, on si vás zaeviduje, nebo na lukas.
kadlecek@polabi.celakovice.cz !!!! Musíme
s vámi počítat, musíme pro vás objednat jídlo
i ubytování, tak se nezapomeňte přihlásit. To
platí i pro staré pardály, i pro radní, zkrátka
pro každého! Tak a rovnou Lukšovi i řekněte,
jak hodláte přijet, protože Sojka bude hradit pouze nejekonomičtější styl dopravy. Tzn.
autem čtyři plus, vlakem pouze skupinové
slevy, zpáteční lístek, karta Z apod., busem
alespoň studentskou slevu a podobné švandy.
Navíc když mu řeknete, jak přijedete, tak
vám třeba nabídne ještě nějaké volné místo
v autě, nebo si minimálně napíše, kdy a kde
budete chtít vyzvednout.
A nakonec? Pro všechny platí, že tento
víkend není jen tak volno bezbřehé, ale budeme muset ke všeobecné spokojenosti re-
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Setkání sojek

7. - 9. října v Bohdalově
od 15 let, začátek 19 hodin

spektovat jistá pravidla, tak aby jste s tím
počítali. To platí obzvláště pro mladší 18- ti
let, za které přebíráme zodpovědnost, tudíž
počítejte bez výjimky taky s nějakou tou
večerkou a podobně.
Jinak vás na podzim v širokém měřítku nic
moc nečeká, jen vás budu dopředu informovat, že čtvrtý říjnový víkend proběhne
ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ III, kde
budu za Sojku opět přednášet, je to naše stará
dobrá akce, kterou pořádáme s Tandemem a
Sluncem. Tak držte palce, Sojku tam budou
reprezentovat jinak jakožto účastnice Kristinka a Terka, za starou gardu Móňa.
No a poslední říjnový víkend proběhne staré
dobré Česko-německé symposium ve Furth
im Waldu, které připravujeme společně s
SdJ, připomínám, že je to akce pro starší,
tak 17-tileté a výš, jedná se tam převážně o
vážnějších tématech, chce to trochu té vlastní iniciativy apod. Případným zájemcům
zašleme bližší info.
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Za tepla připomínám, že kdo z vás neSojek
se chce Sojkou státi, ať se ozve, stačí na
stránkách www.sojka.cz zjistit číslo účtu,
poslat 100, - Kč, poslat svoje iniciále a je z
vás Sojka jako bič a budete moci využívat
slev a výhod a jezdit na akce a tento časopis,
který teď po táboře posíláme všem, budete
dostávat již pravidelně :-).
Za druhé, kdo z dvojkařů chce fotky z DRUHÉ
ETAPY (tj. z tábora pro menší Gaisthal Junior), objednejte si je za pakatel na našich webových stránkách, dostanete plné cédéčko s
těmi nešťavnatějšími záběry!!! Takže opět,
www.sojka.cz, tam na to najdete odkaz!

wedding in Frantiskovy Lazne.
Jitka Chmelíková + Václav Mls
Pecka, co? A tady jí máme, pyšnou
nevěstu…a fešného ženicha! Přátelé, Sojka
vám přeje hodně štěstí, i když jí trochu mrzí,
že to nevěděla s předstihem :-(. Každopádně
přejeme hodně štěstí v každém městě na vaší
společné cestě – kdo nevíte, tak novomanželé
odchází do Bruselu. No. A další Sojka nám
uletěla z hnízda…

V létě se toho kromě táborů moc nestalo,
jedničku i dvojku máte zhodnocenou v rubrice “Všechno se snědlo…”, takže vás s tím
otravovat nebudu, radši přejdeme k jediné
kloudné zprávě této rubriky, která ale stojí
za to…
Kdo z vás nedostal tohle oznámení a zná
Jíťu, tak si asi teď musel kecnout na zadek.
Tak si představte, že otevřete mail a teď na
vás vykoukne zpráva:
Milí přátelé, s drobným zpožděním Vám
oznamujeme, že jsme se 19. srpna 2005
vzali ve Františkových Lázních.
Liebe Freundinnen und Freunde, mit einer
kleinen Verspätung teilen wir euch
mit, dass wir am 19. August 2005 in Franzensbad geheiratet haben.
Dear Friends, we would like to tell you, that
we had in August 19, 2005 our

Tak čekáme, že dorazí alespoň nějaký belgický pralinky, co? Jíťo? Jako opožděná
výslužka ze svatby? MŇAM.
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Chápu vás, že nadcházející podzim může
působit kapku depresivně.. Prázdniny
byly přenádherné a teď nás opět čeká jen
ta otravná školní docházka... Ale přátelé,
nesmutněme, neklesejme na mysli!! :-) Je
tu opět Lukyho Bulvár v celé své parádě a
to jen a jen pro vás! Jistě všichni uznáte, že
léto je právě tím ročním obdobím, kdy se
na člověku nejvíc pozná, kolikže knedlíků
to za poslední rok zbaštil. Taky si na to
všichni dáváme veliký pozor a minimálně
máme všude kolem plnou pusu keců, jak si
na léto vypracujeme postavičku, na břiše
budeme mít pekáč buchet a tak podobně.
To přirovnání s těma buchtama si občas
tedy někdo špatně vyloží a na místo „na
břiše“ splňuje nadšeně podmínku „ve
břiše“ :-) A říká si, jak na to vyzrál. Ovšem
né tak náš Poldis, přátelé… Řekl si: „Tož
kurňa, když nebudu žrat, tak se mi přeci
kol toho břucha nemá co ukládat!“ A tak
zvolil drastickou dietu zvanou „od pěti,
od pěti, Poldíkovo bříško musí kru-če-ti..“
Stálo ho to odříkání, slz a pláče, ovšem zda
mu to vyrobí ty buchty do pekáče... ? :-) ?
Abychom nezůstali jen u té péče o svalstvo, našinec se snaží (a to nejen v létě)
dobře vypadat i co se týče oblečení,
šlechtění se, účesů ... Účesů! Přátelé z
druhé etapy zcela bezpečně zaregistrovali
to omládnutí minimálně o deset, patnáct let
u … U koho?? No přeci u Davy – fotříka
:-). Slušivý melírek hodnotí naše módní
policie velice kladně, jednička ve zlaté
Z.8.D.

(melírkové) hvězdičce :-)!!
Dále musím skutečně ocenit odvahu Ondry
– vedoucího z první etapy. Na to, s jakým
nasazením se vrhl z prkna třímetrového
můstku do bazénu ve Weidenu (i když před
tím prý nikdy z prkna neskákal!!), budu
ještě dlouho vzpomínat. A jsem si jist, že
nejen já... :-) Už máme od tohoto incidentu
bezmála dva měsíce a mě by moc zajímalo,
jestli už mu ta záda odčervenala :-).
A když jsme u té červené barvy... Schválně,
zamyslete se! Jakou barvu má lavička,
která se nachází u vjezdu do tábořiště v
Gaisthalu? Správně, stejnou jako Ondrovy
záda. :-) Ale letos byla ta lavička už dost
oloupaná, barva nic moc, jedničkáři si
jistě všimli. A tak se pár šikovných rukou
na závěr 1. etapy rozhodlo nátěr obnovit.
Ovšem čertovo kopýtko tkví v tom, že takový nátěr tuze dlouho zasychá.. Nejvíc
o tom asi ví Špigy, řekl bych... :-) Proč?
Né, že by lavičku natíral sám, naopak! Na
závěr etapy, když odjedete vy, účastníci,
následuje jakési večerní zhodnocení a
zakončení pro vedoucí. A na takové se
chce každý vyfešákovat, vzít si poslední
čisté oblečení, zkrátka udělat dojem. I vzal
si Špigy fungl nový modrý džíny, když
vylezl navoněný ze sprchy. I chtěl si udělat
pohodlí na lavičce u lesa :-) ... I přehlédl
varovnou cedulku umístěnou na viditelném místě, i usedl a zavrtěl zadkem... :-))
A dál nemohu citovat, protože vulgarismy
jsou pro Zobák nepřípustné… :-)

Jako další věc, o kterou se s vámi chci
podělit, bych tu měl jeden nádhernej trapas
– trapásek. Představte si, že jste na táboře
v géčku a už několikátý den je zataženo,
sluníčko nikde. A když tu náhle v podvečer
zlehka jasna se obloha projasňuje v nádherné azůro. Sedíte u večeře u chleba se
žampiónovým salámem a Madla Purkartová najednou nadšeně vzhlédne k obloze
a překvapeně povídá: „Tyjo, podívejte se
na to modro, no tak to si musim vychutnat!!“ Načež celý stůl vzhlédne nahoru a
užívá si s Madlou ten požitek, který právě
objevila. Ovšem to by tam nesměla sedět
její dobrá kamarádka Lenka Rambousková, která celou akci utře: „Ty seš fakt
trapná, dyks řikala to samý před chvilkou
na tom fotbaláku!“ :-) A následuje vteřina
trapného ticha následovaná hádkou o jakémsi shazování se před ostatníma atd.. :-)
Holky, zážitek, díky za něj!!!
Dále by měli následovat fotografické
odhalení různých utajených aktivit nás
všech, jenomže i přes apelování na vás se
mi nedostalo žádné odezvy ba dokonce
nějakého pěkného tipu ... :-( Tak tu mám
jen dvě ucmrndaný...

Rozhod sem se, že vám to na sebe prozradím, tento podnik vlastním už řadu let:
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Madlesce se na její vlastní svatbě tak strašně líbilo, že se rozhodla to
rozjet ve větším, posuďte sami:
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Milé Sojky, milí Sojci, milá Sojčata,

neobdrželi, hlaste se hlasitě!

tak je tu zase váš milý předseda –to oslovení sice nemám zrovna v lásce, protentokrát
ale udělám výjimku – s rubrikou, která v
žádném vydání vašeho nejmilejšího plátku
nesmí chybět!!!

Teď se ale ještě na chvilku vrátím k létu;
nebyl by to totiž předsedův sloupek, kdyby v
něm chyběla zmínka o vlajkové lodi sojčích
aktivit. Ano, mám pochopitelně na müsli
letní Gaisthaly, kde opět došlo k několika
novinkám, o kterých vás budu krátce informovat. Na obou etapách se totiž ze tří čtvrtin
vyměnili hlavní vedoucí – junior se letos
konal pod taktovkou samotné předsedkyně
SdJ Ndb./Opf. Merle a již zkušeného Michiho, zatímco na klasiku zazářil zbrusu nový
tandem Špigy–Konny. Oba tábory se obešly
bez vážnějších komplikací (snad až na tu
zimu na jedničce) jak z hlediska účastníků,
tak i vedoucích. Co se hlavních vedoucích
týče, ukázalo se jako prozíravý krok, že byli
Konny i Špigy na svou budoucí funkci již
delší dobu ze strany někdejšího šéfovského
dua „MadLex“ (tedy Madlesky a Alexe)
připravováni a školeni. V případě druhé
etapy byla situace o něco obtížnější, protože
z německé strany přišlo rozhodnutí o změně
„hlavase“ až letos v únoru, a tak se Michi s
Merle nejprve museli trošku otrkat.

Píšu vám v momentě, kdy netrpěliví páni
učitelé a paní učitelky už v hlavě spřádají
děsivé plány, jak ve svých laboratořích
zvaných školní třídy do svých pokusných
králíků, tedy zlobivých dítek a studentů, naládovat v příštích deseti měsících maximum
informací za minimální čas, zatímco vy, tito
holomci a výrostci, teď s neklidným pocitem uléháte do svých postelí a místo oveček
počítáte dny do nejbližších prázdnin… Ano
ano, je pozdní večer, poslední srpen, zítra
začíná škola, takže konec gaisthalským radovánkám – už se nebudete učit němčinu
ve stanu za sporého světla své baterky,
rozšifrovávajíce v kapesním slovníku sladká
slůvka, co vám kdosi na závěrečné diskotéce šeptal do ouška. Místo toho bude pěkně
ordnung s domácími úkoly, zkoušením a tak
dále.
Ale nebojte, na obzoru se rýsuje možnost,
jak si ještě jednou a pro letošek už naposledy se Sojkou zaskotačit a zakřepčit – totiž
víkendová JAPA, akcička pro trošku starší
Sojky, co chtějí strávit společný víkend na
začátku října. Podrobnější informace najdete v „příbalovém letáku“, a pokud byste
tento snad nějakým naším nedopatřením

Pokud ovšem bereme v potaz nedávné personální zemětřesení ve vedení SdJ, můžeme
si v podstatě gratulovat – i přes všechny
změny a novinky byl průběh oněch tří týdnů
hladký a ač se mnozí pod tlakem okolností
museli zhostit zcela nových funkcí a úkolů,
zvládli je na jedničku, za což jim tímto chci
vyjádřit vřelý dík! To platí i pro vedoucovské týmy, které prošly nejen na německé
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straně generační výměnou. Navíc, abychom
společně získané zkušenosti dále znásobili, se koná v říjnu v Praze, jakési víkendové teoretické soustředění, kde bychom se
měli dále pobavit o některých otázkách a
problémech, které se během našeho letního
snažení můžou objevit a jež by nikoho z
nás neměly zaskočit. Zúčastní se ho nejužší
kroužek z rady jak odnás, tak od Němců. To
jen abyste si nemysleli, že na podzim Sojka
zažívá nějakou okurkovou sezónu – právě
naopak! Čeká nás Za hranice všedních dnů
III, tradiční symposium ve Furth im Waldu,
zasedání česko-německého fóra mládeže….
ale o tom až příště.
Do té doby se mějte krásně! Doufám, že
nemálo z vás uvidím ještě předtím na JAPě
v Sedlicích! A ostatním vzkazuji: Nenechte
se lapit podzimní letargií, a kdyby se vám zastesklo, podívejte se fotky z léta a hned vám
bude hej!
Váš Pája
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Moje milé Sojky,
zdravím vás opět z Drammenu, kde vládne
kouzelné počasí a všichni si tu užívají
teplíčka a sluníčka, dokud JE. Si představte,
že jsem se už přehoupla do druhé poloviny
mého ”bytí či nebytí (sem tam)”.
Poslední 2 měsíce jsem měla prázdniny
jako většina z vás. Courala jsem se po Norsku se stanem, ešusem, foťákem a s mojí
německou kamarádkou Lenou. Prázdniny
jsme si pořádně užily, Norsko je fantastická
země, která může nabídnout snad opravdu
vše... (vystačíte si tu třeba jen s němčinou našim sousedům začaly zrovinka prázdniny.
Tak to jsem nezažila – davy a davy Němců).
Potkala jsem i několik českých autobusů.
Znáte cestovku ”Kudrna”? Mluvila jsem s
jedním pánem, který se vydal na cestu právě
s nima… no moc si to nechválil, ze prý jim
vaří v příkopě a spí v tělocvičnách, ale na
druhou stranu, co by za 12 000 Kč chtěl.
Co vám ale dnes napíšu? Poslední dobou
se mi stalo několik zajímavých a poučných
věcí. Nakonec jsem vybrala příhodu, co se
odehrála na zpáteční cestě v letadle z Londýna. S Lenou jsme byly nuceny řešit “velký”
problém a jelikož jsme holky šikovný, tak
jsme zapojily i posádku letadla. Jste napnuti,
co se stalo? Pokračujte ve čtení…
V květnu jsem se s učiteli z Arbeitsinstituttu
vypravila na 4-denní studijní cestu do Londýna. Já, která jsem ještě v Londýně nebyla,
jsem se moc těšila, ale než jsem se rozkoukala, tak už jsem zase stála na letišti směr Nor-

sko. Musela jsem projít přísnou kontrolou.
Nejprve mi vysypali celou kabelku, rozebrali
telefon, diskmen a foťák. Mě naštěstí odbyli
jen pár otázkama, uf, to jsem si oddychla.
Poslední libry jsme utratily ve free shopech
za sváču, pití a věci, na kterých je člověk
závislý… Jako třeba já – čokoládu, Per-Ivar
– nějaké hračky pro své ratolesti (není to hezký, jak na ně myslí?), kuřáci – kartony cigaret, které se pak rozdělovali mezi nekuřáky.
Já s Lenou jsme každá dostaly jeden do opatrování (takhle nás využívat).
Let probíhal hladce, nejprve jsme s Lenou
pojedly, poklábosily a pak se dohodly, že
je čas si dát “dvacku”. Ze spánku nás jen
vytrhla otázka stewarda: “Nějaké odpadky?”
Naházely jsme do pytle, vše co jsme pod sebou a před sebou našly a podřimovaly dál.
Lena: “Ó nein, já jsem vyhodila i ty cigarety.
Co mám dělat?”
Já: ”To si děláš srandu, podívej se do batohu.
Kartón je přeci veliký, určitě ho máš v batohu.”
Lena : ”Ne, nemám. Já jsem ale tele. Jdu se
zeptat stewarda (takový krásný mladík, radost pohledět).“
No a než by jste řekli švec, se Lena začala hrabat na konci letadla ve 2 kontejnerech zbytků
jídla, plechovek, ubrousků po 200 lidech.
Nic nenašla. Chvíli po ní štěstí zkoušel i ten
sympatický steward a jeho kolegyně (tý se do
toho moc nechtělo, jen koukala a pak se tedy
taky přidala). Ale opět nic nenašli. Hm hm,
Lena se tedy vrátila s nepořízenou.
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Já: ”Musí to tam být, jsme v letadle… někdo
ten karton přeci MÁ!”
To je ale záhada, co? Lena to pak vzdala a
řekla, že ten kartón tedy zaplatí.
Chvíli před přistáním jsem se sklonila a pod
sedadlem za námi vidím jeden červeno-bílý
balíček (značku napsat nemohu, byla by to
reklama).
Já: ”Lena, a co ten kartón za námi?”
Lena: ”Asi ne… asi patří tomu pánovi.”
Pán: ”Ne slečno, ten musí být Váš.”
Za chvíli byla celá záhada vyřešena, Lena
držela kartón v ruce a svítila jako sluníčko,
jen letuška a ”letušák” s anglickým suchým
úsměvem kroutili hlavou, když jim to Lena
oznamovala.
Rada: ”Nikdy nevíš, kde najdeš štěstí. Je
třeba hledat všude.”
Toť pro dnešek vše, mějte se moc hezky. A
všem školákům a studentům přeji hladký
start ve škole. Pa vaše usměvavá Zůza
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Milí kamarádi,
prázdniny tradičně utekly jako voda a čas
pohodičky a radovánek je nenávratnou minulostí. Nebuďte však smutní. Ještě jednou, naposledy, můžeme společně zavzpomínat a
vydat se do země faraónů, mumií a pyramid.
Do země, ve které jsme strávili čtrnáct krásných pohodových dnů.
Ihned po příletu do známého egyptského letoviska Gaisthal se našich mladých a zdatných
výzkumníků ujali dva hlavní archeologové
Koník a Špigy. Představili jim středisko
vykopávek, ve kterém byla objevena další
pyramida. Mladí archeologové byli touto
úžasnou zprávou doslova nadšeni a ihned
si chtěli pyramidu prohlédnout. Bohužel,
Egypt není znám pouze krásnými památkami, ale také velikananánským úřednickým
aparátem. A tak se naše česko-německá
výprava výzkumníků a archeologů musela
vydat na několikadenní pouť po egyptských
úřadech – jen s povolením všemocných
byrokratů byl totiž vstup do pyramidy
možný. Všechno zlé je ale nakonec pro něco
dobré, a tak si skupinka archeologů díky
hodinám stráveným na úřadech oťukala, jak
to v Egyptě vlastně chodí. Na škodu nebyly
ani informace, které se dozvěděli od pravých
a nefalšovaných domorodců.
Po vyřízení všech formalit nutných ke vstupu
se skupina konečně vydala do útrob prastaré pyramidy. I na takových odbornících a
špičkách ve svém oboru bylo vidět, že podobná událost se nestává každý den. Poznámkové bločky, lupy i oprašovací štětečky byly
v naprosté pohotovosti. To, co se stalo v

následujících vteřinách, však nečekal nikdo.
Poklad, cenná maska faraóna Imhotepa XI.,
byla ukradena.
Zdálo se, že vše je ztraceno. Naše výprava se
však jen tak nevzdala. Pomocí starého rituálu a zaklínadla vyvolala z podsvětí všechny
mrtvé Egypťany. A tak jsme na vlastní oči
spatřili Faraóna a jeho ženu, starodávné
úředníky, písaře, dělníky, obchodníky a
dokonce i egyptské bohy a mumii. Faraón
promluvil a rozhodl, že jediným řešením je
absolvovat cestu zpět do minulosti a získat
masku v době, kdy on sám žil. Takto složitý
úkol se nedal vyřešit okamžitě. Znalosti
egyptologů byly sice bohaté, pro výpravu
do tak dávných časů však nedostačující.
A tak ještě několik dnů čerpali znalosti,
údaje a různé poučky o starověkém Egyptě.
Teprve po vstřebání těchto informací bylo
zaručené, že výzkumníci naprosto zapadnou
do prostředí starověku a nebudou při svém
úkolu – znovuzískání masky – odhaleni.
Přípravy na vyplnění plánu byly v plném
proudu. Zbývalo už jen připravit poslední
nezbytnosti. Archeologové se rozdělili do
deseti skupin (je všeobecně známo, že v
menších skupinkách je práce efektivnější a
šance na splnění celého úkolu mnohem vyšší)
a vyrobili si předměty, bez kterých by se
nemohli obejít. Byla to falešná maska, která
se uloží na místo originálu (a tak nikdo nic
nepozná), nádoba na vodu, kostýmy a nosítka na masku. Vše bylo připraveno. Egyptologové pak ještě jeden celý den odpočívali na
výletě v Tachově a pak vše vypuklo.
Přivolali jsme Faraóna a ocitli se s ním v dávné
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minulosti. Cesta plná nástrah skrz celý Egypt
začala. Skupinky odvážných archeologů
jedna po druhé vyrážely vstříc neznámu a
nebezpečí. Potýkali se se všemi nástrahami a
nakonec vše dobře dopadlo. Ti nejlepší našli
masku a vrátili ji zpět Faraónovi. Úkol byl
zdárně splněn.
Poslední večer se odehrál ve znamení pravého
egyptského trhu a následovala závěrečná ceremonie. Dva týdny dobrodružství s kamarády
byly u konce. Připadá vám, že už to je tak
dávno? Skoro jako by to byl sen nebo pohádka… Nenechte se zmást. Důkazem toho,
že se to všechno stalo, a vy jste byli u toho,
je přeci zelenomodrý brouk skarabeus, který
vám právě leze po krku!
Lisa – 1.8.05
Wir sind früh morgens aufgestanden, und
begannen gleich mit dem Morgenlauf der
ein bisschen stressig war. Danach hatten wir
aber genug Zeit um uns fertig zu machen (
Duschen, Zähne putzen usw. ) für den Tag.
Nachdem wir fertig mit dem Frühstuck
waren machten wir Spiele. Wir waren in 3
Gruppen eingeteilt. Die Spiele waren lustig
aber teilweise auch langweilig. Mittags gab
es wieder was Leckeres zum Essen (wie immer). Die Dorfwanderung nach Mittag war
cool, dort konnten wir die anderen besser
kennen lernen. Danach spielten wir noch
Fußball und dann gab euch schon wieder
Abendessen. Zum Schluss spielten wir noch
einmal ein Spiel das mir nicht so gut gefiel.
Alexander Mölling – 2.8.05
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Dieser Tag war im großen und ganzen ein
schöner Tag. Aber der Vortrag über die „ Sdj “
war nicht sehr schön, weil es so kalt war und
er so lange gedauert hat. Dieser Vortrag hätte
in einen Raum verlegt werden müssen! Nicht
so gut finde ich dass man, wenn ein Junge am
Tisch nichts isst, die anderen des Tisches alle
nichts beim Markt einkaufen dürfen. Den
Morgensport finde ich ganz Okay, da man
darum schneller wach wird. Die Spiele am
Nachmittag haben mir sehr gut gefallen, da
sie lustig und interessant waren. Man sollte
öfter solche Spiele machen. Außerdem finde
ich dass Kaltgetränk widerlich.
Das Spiel am Abend fand ich eigentlich ganz
gut, weil man dabei sein Wissen testen konnte. Es war nur blöd dass es so kalt war und
man gefrieren hat. Die Abendfeier finde ich
nicht so gut, weil man dann singen soll, dass
mit Sicherheit nicht viele machten.
Petr Hanuška – 2.8.05
Raní budíček se mi nelíbyl, protože byl
moc brzo. Po budíčku rozcvička procvičit
si tělíčka. Snídaně jsou moc dobrý, ale je
takový divný, že když dojím tak musím na
všechny čekat. Nebyl jsem na to zvyklej, ale
změna je život. Také se mi líbylo to tancování a zpívání písniček. Pak se šlo na oběd.
Rizoto bylo dobrý i ten okurkovej salát ušel.
Po poledním klidu, který byl strašně krátký
a nebo hrozně rychle utekl, jsme vyrazili do
Gaisthalu. Bylo to príma. Chodily jsme sem
a tam, nohy nás bolely, ale nakonec jsme to
dokázaly. Vyměnily jsme tužku za obvaz.
Také tam bylo pár postů na kterých jsme pln-

ily úkoly jako třeba stavění piramidy. Tenhle
úkol se mi líbyl nejvíc. Byla tam sranda.
Večer jsme měli závody velbloudů Z večera
se mi nejvíc líbylo povzbuzovat spoluhráče,
ale nevím jestli se to vyplatilo. Nebyli jsme
poslední, ale ani první A tak končí první den
v Gaisthale :-)
Nikola Lupačová – 2.8.
Na Gaisthalu se mi moc líbí. Včerejší program byl žůžo! Vedoucí tábora mají dost
vtipný a zábavný scénky. Doufám, že jich
bude dost. Nejvíc mě baví večerní program
a odpolední program. Včera odpoledne
mě bavilo, jak jsme šli po skupinkách do
vesnice a tam jsme chodili po vedoucích a
dělali různý úkoly. Večerní hra byla zábavná.
Musíte ji ještě jednou zopakovat, protože
u ní byla sranda a zábava. Doufám, že pro
nás máte připravené další a ještě lepší hry a
programy, ale i scénky. Jídlo je dobrý, ale je
trochu ostřejší.

taunenswert. Auch hatten mich die die Ergebnisse des Aufteilungsspiels überrascht, d.h.
es ist wiederholenswert. Dann gab es wieder
Mittagessen und anschließend Freizeit. Das
Nachmittagsprogramm war sehr gut ich habe
nur Fotografie und Karate besucht und mein
besonderes Lob geht an Petr und seinen Kurs
der echt supi war. Dann, nach Abendessen und kleinen Theaterstück der Betreuer
über Emanzipation der Frau und Terror
in Ägypten, war zum 1.mal Disko und ich
glaube jeder hats gut gefunden.
Tužimíra – 3.8.05
Tak tento den se zase vydařil, bo jsme měli
prostě pořád co dělat. Kdyby do toho ještě
třeba svítilo sluníčko, tak nemám co vyt-

Sebi Steinegger - 3.8.05
Da es die ganze Nacht und auch noch am
Morgen geregnet hatte, mussten wir keinen
Morgensport machen. Das war eine gute Idee,
weil man so entweder länger im Bett bleiben
konnte oder mehr Zeit zum Waschen hatte.
Anschließend waren die allmorgentliche Feier und dann das Frühstück. Nach der kurzen
Freizeit hatten wir das Vormittagsprogramm.
Am Anfang fand ich das Programm recht
langweilig, aber das mit dem neuen Planeten
und der Aufteilung der Bevölkerung und
deren Reichtum war sehr interessant und ers-
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knout, ale to stejně nemám, alespoň ne vedoucím. Nejdřív ty hry dopoledne, myslím
že ne nad tím každý alespoň trochu zamyslel, i když to byla hra sedací, tím pádem trochu míň zábavná ( pro většinu ). Ale pak už
přišly scénky na téma diskriminace … a zase
zamyšlení.Všichni jsme si trochu zanadávali
na to nepohodlí – mokré oblečení, zima atd. a
po obědě jsme se s nadšením vrhli na zájmové
kroužky. Výběr byl jak jinak než ultrasuperlákavej, ale u mě stejně vyhrálo karate, nebo
takovýho něco. Opět celí navlhčení jsme se
s o to větší chutí vrhli na grilované buřty,
které nám kuchyňští připravili na Vorhalle (
asi místo ne venkovním ohništi ). No prostě
i přes velkou nepřízeň počasí je částečně
provizorní program nejlepší Gaisthalovej !!!
Martina Vaverková – 3.8.05
Dnešní den začal poněkud netradičně. Teplo
a sluníčko BOHUŽEL vystřídalo typické
říjnové počasí. Na můj vkus to byl až velký
komfort hned poránu :-( Nový den jsme opět
přivítali krásnou písničkou a hupky dupky na
snídani. Dopolední program byl velice zajímavý, ale i poučný. Jediné, co ho zkazilo, byl
občasný deštík, který se postupně měnil až
v liják a zase nazpátek. Po vydatném obědě,
který se dnes docela opozdil a při kterém
vedoucí předvedli nečekané, ale moc hezky
připravené narozeninové blahopřání pro naše
oslavence: Terku a Christiana. Odpolední
program zabraly převážně zájmové kroužky.
Obzvlášť kroužek KARATE, který vedl
Petr, byl suprový. No prostě skvělý. Určitě
doporučuji něco takového zopakovat. Mys-
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lím, že ale všichni byli absolutně překvapeni
z večerní diskotéky, která se tak MOC povedla, že už se těším na další :-)
Dobrou noc !!!
Kačka Spielmannová – 4.8.05
Dnes jme běželi ve dvojicích a dělali různé
úkoly. ( Němec byl hrozně hezkej já jsem
s ním běžela. ) a potom jsme šli na obídek.
Odpoledne jsme hráli fanfrpál, fotbálek a
různé hry. Fanfrpál byl nejlepší ( až na to, že
Mark byl zlatonka a nedal se chytit. Dnešek
nebyl špatný, hlavně mi chutnalo hodně
jídlo.
Florian Mayr – 4.8.05
Der Tag begann wie jeder andere: Aufstehen,
Morgensport, Morgenfeier und Frühstück.
Das Vormittagsprogramm bestand aus einem
Zeitreisespiel, in dem man verschiedene Aufgaben lösen musste um den Nobelpreis zu
erwerben. Daran gefiel mir besonders, dass
man sich so frei bewegen konnte. Danach gab

es Mittagessen, das sich aus einer Suppe mit
Würstel und Kaiserschmarrn zusammensetzte. Nach der Mittagsfreizeit begannen die
Wasserspiele. Z.B. musste man mit einen
Wasserschlauch verschiedene Gegenstände
von einer Bank spritzen. Die Wasserspiele
sollten mit einer großen Wasserschlacht
enden, die aber nach Einberufung des Lagerparlaments, wegen schlechtem Wetters
abgesagt wurde. Das Abendessen bestand
wieder aus einer Suppe und belegten Broten.
Das Abendprogramm bestand aus dem Film
Mumie, den wir zum Glück auf Deutsch mit
tschechischem Untertitel anschauten. Das
war ein schöner entspannender Abend.
Jan Kříž - 4.8.2005
Táhnutí vchodu do stanu byl první a
nejsmutnější zážitek z dneška. Právě s tím jsem
se probudil ještě dříve, než Manu stihl popřát
dobré ráno, což byl pokyn k okamžitému
vstávání, abychom bezprostředně odběhly do
lesa na rozcvičku. Další věcí, která stojí za
pár slov je to, že jsem cestou na snídani viděl
na vývěsce pod Tagesbericht svoje jméno.
Čištění zubů proběhlo obvykle. Dopolední
program, při kterém se běhalo ve dvojicích
se svázanýma nohama a při tom plnili různé
úkoly byl dobrý - ve dvojicích se muselo
spolupracovat. Mezi koncem dop. programu
a obědem bylo dost času, takže jsme myslím
lidi, co chodí obvykle a rozhodně ne všichni šli hrát dolu na hřiště fotbal. Malá poznámka
k obědu: byl vynikající, i když mi tu chutnalo
všechno. Odpolední program... nemá asi cenu
popisovat ho, takže fanfrpál, stolní fotbálek

s lidmi - nami - misto figurek a hry “Lauf
weg - komm mit” a “uzel”. Bezpochyby to
byli opravdu zajímavé nápady a jestli jsem
to dobře pochopil, šlo především o to, aby tu
byly kolektivní hry a to je dobře. Doufám, že
se bude hrát také normální fotbal. Večeře a
volno - normální, ale to co následovalo večer
bylo skvělý. Nejprve jsme všichni byli kolem
ohně a zpívalo se. Byla to hrozná pohodička.
Pak nám, jako egyptologům, povoleno, že
můžeme jít prozkoumat piramidu. Šli jsme do
lesa a když jsme se vrátili, ve Vorhalle byla
piramida. Cestou lesem jsem přesně netušil,
co mě čeká a myslel, že “pyramida” bude
někde v lese, ale její umístění do Vorhally
bylo rozhodně mnohonásobně lepší. Zahraná
scénka, hudba, pochodně, světla - výsledná
kombinace měla úžasný efekt a rozhodně to
na mě fakt moc zapůsobilo... Co závěrem?
Jedenáct dní - jen tak dál!
Klára Wastlová – 4.8.05
Dneska konečně svítí sluníčko a je to trochu
tepleji. Jsem velmi ráda, že jsem na tenhle tábor jela. Všechny programy jsou velmi zajímavé a zábavné a nic bych za nich neměnila.
Akorát když se běhá nebo nějak těžce sportuje, tak já kvůli zdravotním problémům
musím sedět a koukat. Je mi to potom líto.
Chtěla bych jen něco dělat např. vyrábět něco
z papíru nebo korálů. Je velmi dobré, že se
všechny programy konají na čerstvém vzduchu. Také jsem ráda, že máme nějaký volný
čas. Všem se velmi líbila diskotéka a bylo by
dobré, kdyby mohla být častěji. Ještě jsem
zapomněla na vaše dokonale udělané scénky,
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u kterých se vždycky hodně nasmějme i
poučíme. Včera byl moc pěkný večerní program. Posezení u ohně a zpívání písniček,
noční procházka lesem a nakonec to nejlepší.
Včerejší večerní scénka byla perfektně
udělaná a velmi se mi líbila. Všichni vedoucí
jsou skvělý a kuchaři moc dobře vaří. Jsem
moc ráda, že jsem sem jela.
Lukas Pausch - 4.8.05
Wir sind heute um 7:00 Uhr aufgestanden.
Dann sind wir etwa 5 Minuten gelaufen. Nach
der Morgenfeier frühstückten wir unter der
Vorhalle. Danach machten wir einen Partnerlauf durch den Wald, wo man verschiedene
Station richtig beantworten musste. Zu Mittag gab es erstmals etwas Normales, nämlich
Schinkennudeln. Am Nachmittag nach der
langen Freizeit spielten 4 Teams zwei verschiedene Spiele. “Kicker” und “Quiditch”.
Bei Kicker mussten sich immer 2 Menschen
an einer Stange nehmen. In der Mitte 4.
Und ihm Sturm auch 4. Bei Quiditch gab es
verschiedene Felder die man nicht mit dem
Ball in der Hand übertreten durfte. Sondern
man musste passen. Am Ende waren zwei
Fußballtore. Der Torwart durfte die geworfenen Bälle nur mit einem Besäen stoppen.
Nach dem Abendessen setzen wir uns ins
Lagerfeuer und sangen und spielten Sachen
wie “Vater Abraham”. Danach machten wir
eine Fackelwanderung durch den Wald. Zum
Schluss spielte uns die Gaisthal Crew ein
lustiges Theaterstück über Pharaonen und
eine gestohlene Maske. Nach der Abendfeier
gingen wir um 22:30 Uhr ins Bett. Es war
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also ein schöner Tag.
Ondřej Polívka – 5.8.05
Ráno se mi nelíbilo vstávání a nechtělo se mi
do rozcvičky, jinak snídaně a to ostatní bylo
dobrý. Odpoledne byli dobrý vodní hry, ty se
mi moc líbily. Byla sranda. Večer byl skvělý
film i když mě bolelo za krkem a taky se mi
dobře spalo.
Anonym - 6.8. 2005
Heute war wie immer Morgensport. Nach
dem Morgensport halten alle ihre Sachen,
um sich zu waschen und um die Zähne zu
putzen. Nach dem Waschen brachten alle
ihre Esssachen und kamen zum Frühstück.
Während dem Frühstück berichteten uns die
Konny und der Špigy unsere Bewertung über
unsere Zelte. Nach dem Frühstück haben wir
ein Spiel gespielt wo man einen Nobel preis
gewinnen kann. Dieses Spiel dauerte nicht
ganz bis zum Mittagessen, damit wir noch

Zeit hatten uns zu duschen und uns auf Essen vorzubereiten. Zum Essen gab es heute
Suppe und Kaiserschmarrn. Da es sehr heiß
war spielten wir nach dem Essen die Wasserspiele, mit vielen Aufgaben die mit Wasser
zu tun hatten. Während dem Wasserspeilen
wurden die Parlamentleute gerufen und
haben besprochen ob es zum Schluss noch
eine riessige Wasserschlacht geben soll und
sie entschieden dagegen da ein Wind war und
sonst alle krank würden, wenn sie mit nassen
Klamotten herumlaufen würden. Nachdem
Wasserspielen gab es Abendessen. Danach
hatten wir eine Weile Freizeit, wir spielten
Fussball, Tischtennis usw. Um acht Uhr gab
es eine Überraschung – wir schauten einen
ägyptischen Film über die Mumie. Nachdem
Film feierten wir unsere Abendfeier unter der
Vorhalle weil es regnete. Danach gingen alle
in ihre Zelte und brachten ihre Sachen von
der Leine.
Jaromír Helt – 6.8.05
Dnešní den ( sobota – 6.8. ) začal mnohem
lépe než by předchozí, protože byl budíček
posunut o hodinu. Ze spacáku se mi sice
nechtělo ale hodina navíc je hodina navíc.
Rozcvička jako vždycky nanic, protože
při ní stejně ještě spim a probudim se až v
koupelně. Dopolední program, který se protáhl až do pozdě odpoledního byla krátká
nebo spíš delší procházka. Na procházku
se mi vůbec nechtělo, no skrátka mě tenhle
typ programu vůbec nebaví ! Tůra utekla docela rychle i když nám jedna nejmenovaná
vedoucí sebrala mobil, takže nebylo na čem

pařit. Po večeři přišel večerní program. Ve
skupinách jsme hráli různé hry což bylo docela dobrý. Pak už akorát večerní slavnost a
DOBROU NOC !
Jan Švestka – 6.8.2005
Dnešní ráno se mi obzvláštně líbilo, protože
jsme vstávali až v osm a to je přece lepší
než v sedm. Poté jsme měli stejnou snídani
jako vždycky. Na konci snídaně nám vyhlásili stany, které tam měli nepořádek a i ty co
tam měli uklizeno jako na vojně. Hnedka na
to nám řekli ať se připravíme na delší tůru.
Všichni si umyli nádobí od snídaně a rychle
odběhli do stanů se připravit. Jakmile jsme
se sešli na verandě, tak nás rozdělili do supr
skupin, které se mi líbili jak v mé skupině, tak
i v jiných. Vycházelo se po deseti minutách,
které mi vyhovovali. Cesta byla dobře zorganizovaná a tím pádem neznám nikoho
komu by se to nelíbilo. Poté co každá skupina dorazila měla ještě dost času jak na sprchu
tak i na to, aby si vydechli ve svém stanu.
Jakmile odbyla osmnáctá hodina všichni se
seběhli na suprovou večeři, která je skoro
každý den stejná. Hnedka nato jsme měli
asi hodinu čas na strávení jídla i na hygienu.
Kolem osmé hodiny vyhlásili amplionem ať
jdou všichni na verandu. Chvíli potom nás
rozdělili do skupin, které jsme jakž takž vyhovovaly. Hra byla suprová až na to, že když
jsme přišli zpátky do stanů, tak jsme měli rozházené všechny věci z kufrů.
Daniela P. – 6.8.05
Heute durften wir bis 8 Uhr ausschlafen.
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Nach dem Morgensport gingen wir Frühstück. Was wie immer lecker war. Um 10 Uhr
trafen wir uns in der Vorhalle, und wurden in
10 Gruppen eingeteilt! Im Programm stand,
dass wir eine Wanderung durch den Wald
machten, mit Posten, wo wir als Gruppe
verschiedene Aufgaben erledigen mussten!
Wie z.B.: auf einem Bein hüpfen, Erste Hilfe
leisten, drei Steine im „ Nil “ transportieren,
Tannenzapfen mit verbundenen Augen auf
einen Baum werfen...usw.! wir waren ca. 5
Stunden unterwegs, es war lang, aber lustig
und wir hatten bei den Posten ja auch Kurze
Pausen und eine Mittags pause! Um 18 Uhr
gab es wie immer Abendessen ( ! lecker ! ).
Um 20 Uhr trafen wir uns wieder unter der
Vorhalle, wir wurden in 8 Gruppen eingeteilt
und spielten „ Hexenspiele “, was eine Gaudi
war. Danach gingen wir schon um 20:30 Uhr
zur Abendfeier und dann ins Bett.
Robin – 6.8.05
Der gestrige Tag begann wie jeder andere:
Aufstehen, Morgenfeier und Frühstück.
Morgensport war wie immer mit Mann und
nicht zu anstrengend. Um 10 Uhr wurden
wir dann in Gruppen für den Postenlauf
eingeteilt. Ich habe zum Glück eine lustige
Gruppe erwischt. Der Weg war nicht zu lang
und nicht zu anstrengend und die Aufgaben
waren nicht so schwer. Doch am besten war
das Mittagessen: Chillie. Da wir alle Chillie
mögen würden wir uns freuen wenn es noch
mal Chillie gibt, aber schärfer. Dann abends
hatten wir sehr viel Spaß.
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Anonym – 7.8.05
Dnešní ráno pro všechny, kdo se budí až s
hlasem přicházejícího vedoucího (budíček),
začal v osm hodin. Díky milosti našeho
stanového vedoucího bez vždy oblíbené
rozcvičky. Ráno pokračovala úklidem jak
stanů, tak celého tábora. Jelikož jsme všichni
nadmíru pořádní, bylo to raz dva. Po úklidu
nám bylo oznámeno, že se bude volit Miss
a Missák Gaisthal a tak jsme po stanech
připravovali jednotliví kandydáti. Dále následoval oběd a po něm dobře strávený polední
klid. Odpolední program jsme si mohli vybrat z freisbei, stolních her, fotbalu atd. Po
večeři jsme volily Miss a Mistra Gaisthal a
to dopadlo přímo výborně. ( Ms – Katka, Mrs
– Šaman ). Všichni se bavili od začátku až
do konce. Tento den byl velmi pohodový a
legrační.
Sandra Dietl – 7.8.05
Der Tag hat gut begonnen, da wir alle bis

8:00 Uhr Schlafen durften! Es wurde angeboten in die Kirche zu gehen. Nach dem
Frühstück hatten wir die Aufgabe unsere
Zelte und denn Zeltplatz zu säubern. Anschließend wurden die Kandidaten für Mr
und Mrs Gaisthal aufgestellt. Danach gab
es sehr leckere Schinkennudeln mit Salat
zum Mittageessen. Da das Lagerparlament
das Nachmittagsprogramm gestaltete, hatten wir die Möglichkeiten, Brettspiele oder
Sportarten zu machen, das machte sehr viel
Spaß! Zum Abendessen gab es Leberkäse
mit Brot. Am Abend bestimmten wir Mr und
Mrs Gaisthal, obwohl es sehr kalt war. Gewonnen haben Saman und Katka!
Stephan Wendt – 7.8.05
Der Tag begann wie jeder andere mit dem
nicht so tollen Frühsport und dem umso
tolleren Frühstück. Durch die geschickt
gewählte Formulierung „noch nicht Aufräumen“ in dem üblichen Bericht über den La-

gerwettbewerb wurden die Teilnehmer auf
sehr sanfte Weiße zu dem nächsten, weniger
erfreulichen Tagesordnungspunkt hingeführt: FAK. Nachdem wir den gesamten
Zeltplatz saubergemacht hatten, spielte ich
an dem vom Lagerparlament organisierten
Teilnehmernachmittag lustige Brettspiele mit
meinem Freunden. Das war echt coooool.
Und das Lagerparlament hat es echt gut organisiert. Die übliche Mr. Und Mrs. Gaisthal
Wahl, fand ich wie immer nicht ganz so toll.
Léňa Rambousková – 8.8.05
Pondělí ráno začalo probuzením od Toni,
naší stanové vedoucí. Po vyčištění zoubků a
omytí našich roztomilých ospalků nás čekala
Bobova výborná snídaně. Podle jistého
obrázku jsme poznali, že: JO ! Dnešní den,
teda aspoň do půl 4 si užijeme bez kluků !
Takže nás čekali samé příjemné věci ( třeba
aerobik, díky jemuž jsme se nestali zmrzlými rampouchy ) a hlavně jsme pomohli
Móně připravit PLÁN TUČNÁK ! Potom
výborný oběd a ještě lepší ovocný salát ! V
půl čtvrtý se nám vrátili z cest kluci a začalo
ve skupinkách připravování na Galändespiel.
Ve večerním programu jsme hráli Bingo o
sladkosti a slanosti z Pamperladenu. Sice
jsem nic nevyhrála, ale bavilo mě to :-) Super
odpočinkovej den !!!
Honza Hobl – 9.8.05
Dnešek byl super. Kromě každodenní
rozcvičky bez které by se obešlo hodně lidí,
následovala rychlá snídaně, hned po ní na
výlet :-). 2 patrový autobus nás vzal do česka
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přes hranice, kde sme navštívili pivovar „
Chodovar “. Ukázali nám celý proces výroby
ležákového piva a dali nám ochutnat ( jen
malinko ): Ale i tak to bylo hořké dost. Po
tomto se autobus otočil a vzal nás do města
Tachov, kde jsme měli „ bojovku “, a tože
sme byli rozděleni do skupin a každá měla
dvacet otázek ohledně města Tachov. Některé
byly fakt divné. A teď to nejlepší. Když
( konečně ) skončilo tohle ( nikoho ty otázky
nebavily zjišťovat ), jak jsme jeli do Aquaparku. Tam to bylo super. I když jsme tam
byli jen hodinku a půl, byl tam to boží vnitřní
i venkovní bazén, výřivka… Nakonec jsme
už museli jet, atak jsme jeli. Dorazili jsme do
tábora a měli večeři ( taky takovou rychlejší),
protože na večerním programu byla
DÝZA !!! Tak sme to tam rozjeli :-) A šli
hajati :-)
Anonym - 9.8.2005
Der Tag begann wie jeder andere. Wir wurden von der fröhlichen immer gut gelaunten
Toni geweckt. Leider war die Nacht sehr
kalt, darum war unsre Stimmung schon
wieder bis auf der Null-Punkt geschrumpft.
Doch nach dem immer sehr anspruchsvollen.
Morgensport, ereilte uns die erlösende Nachricht - AUSFLUG! Endlich, unsere Körper
würden wieder NORMALE Temperaturen
zuspühren bekommen. Nach einem sehr
hastigen Frühstück, machten wir uns Lunchpackete und packten unsere Rucksäcke und
ab ging´s! Später, nach einer sehr entspannenden Busfahrt, inspizierten wir eine tschechische Familienbrauerei. Danach fuhren wir
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in eine kleine tschechische Stadt (Tachov),
wo wir wie jedes Jahr, eine schöne Stadtralley machen durften. Danach konnten wir uns
frei bewegen, und stellten fest, dass es NUR
eine kleine Pizzeria mit unfreundlicher Bedienung gab. Von diesem Schrecken erhalten
wir uns bei einem entspannenden Bad, in der
WTW, bei dem unsere Körper wieder neue
Kraft und wärme tanken konnten. Die Kraft
benötigen wir auch, für die später stattgefundene DISCO, die leider nicht so toll wie
die 1. war, weil alle müde und K.O. vom
Ausflug waren. Nach der Abendfeier fichten
alle todmüde in die Schlafsäcke, außer die
Paar mutigen Jungs, die sich den Angreifern
aus Rackenthal stellten...!
Berichtführer Dörner Dominique 10.8.05
Um 7.00 Uhr wurden wir alle wie gewöhnlich
geweckt. Nach dem Morgensport, der diesmal bisschen viel war, und nach dem Superleckerem Frühstück, brachen wir dann zum
Geländespiel auf. Obwohl das Geländespiel

mein persönlicher Programmfavorit ist, war
ich diesmal sehr enttäuscht. Zuerst einmal
war die Wegbezeichnung sehr undeutlich,
so dass wir uns zweimal verlaufen haben.
Außerdem ist es ziemlich schweißtreibend zu
acht den Frauenstein auf einem breiten Weg
zu besteigen. die anderen Aufgaben waren
sehr lustig. Auch das Mittagessen war in
Ordnung, obwohl ich Gemüseeintopf hasse.
Ich finde allerdings, dass man mehr Lieder
zusammen aus dem SDJ-Liederbuch singen
sollte. Das Abendessen war auch sehr locker
und allen hat sehr gut geschmeckt. Dann
mein Lieblingsteil des Geländespiels. Das
Suchen der Maske in der Nacht. Allerdings
war es diesmal auch nicht so toll, da erstens
der Schatz viel zu weit weg war und zweitens
wir 4er waren und trotzdem so wenig Hinweise hatten, dass es unmöglich war herauszufinden, dass der Schatz am Gaisthaler
Hammer war. So haben wir gedacht, dass der
Schatz am Zeltplatz liegt. Aber da wir sowieso schon am Zeltplatz waren kämmten wir
gleich weiterschlafen.
Flo Hartmann – 10.8.05
Wir wurden wie jeden Tag um 7:00 Uhr
geweckt. Nach einem meiner Meinung etwas
zu anstrengenden Frühsport gabs erstmal
Frühstück. Das Morgenprogramm begann
um halb 10. Dazu gingen wir wieder in die
Gruppen fürs Geländespiel zusammen, die
am Tag davor festgestellt wurden. Die Gruppen starteten um 10:15 Uhr. Das Geländespiel
dauerte 8 Stunden, dass heißt wir durften 8
Stunden lang laufen. Meine Füße taten weh

und es machte absolut keinen Spaß, und das
ging nicht nur mir so. Am Abend erreichten
wir dann den Gaisthaler Bahnhof, wo wir zu
Abend aßen. Anschließend gingen wir in den
Wald um dort zu schlafen, doch um 1 Uhr
wurden wir geweckt.
Saša Podolová – 11.8.05
Ráno jsme si hezky pospali, co se všem
strašně moc líbilo. A ještě k tomu ani
nebyla rozcvička :-) Po snídani jsme se učili
písničky, které budem potřebovat a které se
mi moc líbí. Po obědě jsme se připravovali
na večerní „ Karaoke show “. Myslim si, ale,
že by bylo lepší kdybychom se rozdělovali
sami, protože by jsme se líp dohodli na
písničce na playback show. Takhle jsme se
vůbec nemohli dohodnout. Nakonec jsme to
naštěstí všichni zvládli. Písničku pro opravdový karaoke jsme si taky vybrat nemohli,
byla nám přidělená. My jsme zpívali „ I´m
with you „ od Avril Lavigne: Tahle písnička se
mi moc líbí, ale je docela těžká hlavně konec,
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mung.

ale ten jsme naštěstí nezpívali :-) A už tady
byl večer. Všichni to zvládli dobře. Na konec
bylo překvapení od vedoucích: Videoklip na
soundtrack Batman. Bylo to udělané úžasně
!!! :-) A pak abendfeier, kde jsem se málem
rozbrečela, protože jsem si uvědomila, že už
zbývá jenom dva dny :-(((
Stefanie Beier – 11.8.05
Der Tag begann sehr gut, da wir erst um 9
Uhr geweckt wurden und keinen Frühsport
machen mussten. Nach einem leckerem
Frühstück räumten wir alle gemeinsam unsere Zelte und den Zeltplatz auf. Nach einer
kurzen Gesangsstunde im Sitzring, gingen
wir zum Mittagesse. Am Nachmittag bereiten
wir unser Abendprogramm, eine Karaokeshow, vor. Wir wurden in Gruppen eingeteilt
und studierten unsere Songs ein. Am Abend
sorgte die Karaokeshow für eine tolle Stim-
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Linus Rustermeyer - 11.8.2005
1.
Aufstehen: um 9.00, endlich mal
richtig ausgeschlafen, geil die Sonne scheint
und es ist warm, das muss ein guter Tag werden.
2.
Frühstück: Es gibt richtig leckeren
Früchtequark, den man hervorragend mit
Müsli essen kann.
3.
Morgenprogramm: F.A.K. ist
ganz lustig gewesen; wir haben Mäuse gejagt. Handstand geübt und uns in der Sonne
geräkelt.
4.
Programm geht weiter: uns wird
gesagt das am heutigen Abend ein Playbackund Karaokeabend sein wird - viele freuten
sich drauf. Dann wird gesagt dass die Gruppen eingeteilt werden. Keiner freut sich
- schwache Gruppeneinteilung
- zu viele unterschiedliche Interessen in einer
Gruppe
- man hätte auch einer von Karaoke und
Playback weglassen können (wo war denn
die versprochene Karaokemachine?
6.
Dann kommt die Aufführung:
wie erwartet ein totaler Reinfall
So wurde ein wundertoller sonniger Tag kaputt gebombt.Gute Nacht.
David Zachar – 12.8.05
Dnešní den bych ocenil jako výborný. Líbil se mi fotbal, ale štve mě, že vyhráli vedoucí. Při obchodování jsem se dobře bavil.
Snídaně a oběd byla jako vždy dobrá, ale s
večeří se BOB překonal. Přípravy na večer,

které jsme dělaly dnes ráno mě nebavily.
Tento rok se mi zde moc líbilo a už se těším
na příště. Ještě doufám, že se vyvede DISCO
a vše bude OK.
Berni Mendel – 12.8.05
Heute sind wir erst um 9.00 Uhr geweckt
worden, dass fanden wir alle gut. Nach dem
Essen haben wir auch kein Sport gemacht
sondern Plakate gemalt. Das war eigentlich
sehr schön, aber ich konnte nicht zeichnen.
Vor voller Wut habe ich dann leider auch
noch die Farbe ausgekippt. Danach malten
wir unsere T-Shirts an. Am Abend gab es ein
sehr tolles Essen und die Disco war auch sehr
schön. Nach der Disco kam dann die Zeremonie, die auch sehr schön war, denn alle
waren leise und das was Konny gesagt hat,
war sehr rührend. Es war sehr traurig, aber es
ist gut gewesen das sie das gesagt hat.
David Šimek - 13.8.05
Co k tomuto dni napsat? Snad jen, že byl
strašně smutný. A to proto, že byl poslední. Ale i tak to všichni přijali s úsměvem a
hned po snídani jsme se vrhli na přípravy
závěrečného večera. Odpoledne jsme vyzvali vedoucí na souboj ve fotbale a hned potom
začal Gaisthal-trh. Po slavnostní večeři vypukla diskotéka.
Tomuto dni lze vytknout snad jen to, že byl
poslední. Tak zas někdy …
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Gaisthal Junior – II. etapa
Sojčátka moje malá i velká, mladá i stará,
nemocná i zdravá, prostě všichni, co jste byli
i nebyli tento rok na Géčkách, počtěte si a
vyluštěte, co jsme tento rok dělali třetí týden
v srpnu v Gaisthalu. Tak jdem na toJ
Byl to velmi vydařený tábor, až na malé neshody, jako třeba že náš milý šéf Michi nás
ujistil, že objednal za velké peníze krásné
počasí, ale to, že mu peníze vystačily jen na
dva dny, to už nám zapomněl říct :-(. A ten
zbytek jsme byli zmrzlí, provlhlí, zmoklí, ale
hraví a nadšení. Německým cestovatelům se
trochu stýskalo, což se není co divit, když
byli poprvé ve svých osmi letech vysláni na
takovouto výpravu.
A teď si vyplňte všichni tudle křížovku, v
ní se dozvíte, co všechno jsme za těch pár
dní stihli, jaké země jsme navštívili a jaká
krásná místa viděli. V tajence je ukryto téma
letošního proběhlého tábora a každý řádek
s tímto tématem souvisí. Tak šup s chutí do
toho a půl je hotovo. Co můžeš udělat hned,
neodkládej na zítřek nebo …a tak to už stačí.
Já to pak ještě celé shrnu, aby všichni, nejen
ty, Pepo, Evžo a i ty, Emile, věděli, co jsme to
vlastně celé ty dny na táboře dělali.
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1. Evropský stát známý šampaňským, bagetami
a sýry.
2. Stát proslavený čaji. Leží na poloostrově na
jihu Asie.
3. Země hamburgerů, hranolků, cocacolky a
hvězdiček.
4. Stát ve tvaru kozačky.
5. Hrobky faraónů.
6. Palác v Moskvě.
7. Živelná pohroma, která nám porouchala
vozítko v Egyptě – písečná …..
8. Vozítko, kterým jsme se na cestách dopravovali.
9. Stát v Africe, s deltou Nilu.
10. Hlavní město státu, kde vznikla pohádka „Jen
počkej zajíci“.
11. Velikananánský stát v Evropě a hlavně v Asii.
12. Neživá lidská vypodobenina v New Yorku s
pochodní v ruce.
13. Dlouhá stavba, Velká čínská …
14. Naše milované tábořiště.
15. Evropské město parfémů, módy, vína, sýrů…
16. Specialita především z Itálie, nejlepší je
melounová, oříšková, smetanová, v kornoutku, s
polevou.
17. Z Ruska do Číny jsme využili
TRANSSIBIŘSKOU ….
18. V jakém městě se nachází šikmá věž?
19. Vláček jezdí po …. (a po silnici to nebude, ta
by se tam nevešla:-).
20. Lidé zde čekají na vlaky, nastupují do vlaků,
skoro každé město ho má.
21. Manželka Willyho Foga.
22. Za která zvířata chtěl domorodec v Egyptě
odkoupit Willyho ženu?
23. Schädling – v češtině (překazí, co může).
24. Táborové penízky (jmenovali se podle hlavní
postavy příběhu).
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A jak to tedy celé vypadalo?????
Začínali jsme v Gaisthalu, kde se gentlemani Fog a ředitel akademie vsadili, že Fog
(ne)objede svět za 7 dní. Direktor dal v šanc
své postavení v akademii a Fog vsadil svou
milovanou Romi. Všichni jsme cestovali s
Fogem a Romi a pomáhali jim, ale našli se i
tací, kteří se nám cestu snažili překazit. Ti pracovali za velké peníze pro ředitele akademie.
PROJELI JSME KOLEM ŠIKMÉ VĚŽE V
PISE, PYRAMID V EGYPTĚ, KREMLU V
RUSKU, PAK TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU K VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI, TÁJMAHÁLU V INDII, TAKÉ SOCHU SVOBODY JSME VIDĚLI A EIFFELOVKU V
PAŘÍŽI TAKÉ NEVYNECHALI.
Tuto celou dlouhou cestu jsme absolvovali
vlakem s nadpozemskými vlastnostmi. Bydleli jsme v kupíčkách a vagónech, jedli v
jídelním voze, ale nejvíce času jsme strávili
v párty voze. Ale nejen příjemné věci se
nám přihodily. To, že si v Egyptě chtěli
domorodci koupit Romi za 5 velbloudů, to
ještě nic nebylo, ale to, že Willyho otrávili,
to už bylo něco. Museli jsme celý den putovat a sbírat ingredience na jeho lék, a když
už byl lék hotov, tak ho nějací šupáci ukradli. Tak jsme museli jít po jejich stopách a
v černočerné noci je vystopovat a lék si vzít
nazpět. Nebylo to lehké, ale všichni jsme
to zvládli a Willy byl druhý den zdráv jak
rybička.
Už už to vypadalo, že to Willy a Romi
nestihnou, ale v poslední vteřině se ob-
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jevili a tím i sázku vyhráli. A direktor? Ten
byl úplně nepříčetný. Všechny nás totiž
pozval na slavnostní večeři na počest svého
vítězství, no a on se tu objeví Willy a je po
všem. Ředitel je bez práce, bez peněz, které
vrazil do záškodníka, bez Romi, kterou měl
vyhrát. Chudáček. Ale my byli šťastní a
tancovali jsme na počest Foga, Romi i naší
CESTY KOLEM SVĚTA ZA SEDM DNÍ.
Petra Opltová - 13.8. 05
Přijeli jsme do tábora. Měli jsme oběd. Kluci hráli fotbal. Pak jsme šli na procházku.
Nesměli jsme říkat zakázaná slova: ano, jo,
ne, jasně a podobně. Potom jsme si hráli na
hřišti. Soutěžili jsme, nejvíc se mi líbila hra
jak had hledá svůj ocas. Po večeři jsme hráli
kufr. Vyhrála skupina číslo 5.
Alexandra Gattingerová -14. 8. 05
Ráno nás vzbudili vedoucí, ale vůbec se
mi nechtělo vztávat. Dopoledne jsme kreslili zvířat, navlékali korále a modelínovali.
Odpoledne přijeli němečtí kamarádi. Potom

jsme hrali soutež na hledání papírků. Večer
jsme si seznamovaly.
Miriam Oehm -15.8.05
Wetter: Es hat wie aus Eimern gegosen. Es
war blöd, dass die Sonne nicht gescheint
hat!
Spiele: Twister war 15 min. lang, Crocket
war 15 min. lang.
Nicht so gute Spiele: Die Brettspiele 30 min
Fereizeit: Tischtennis
Unser Zelt war nicht gerade das Schönste,
aber wir haben uns angestrengt. Das Bingo
hab ich kapiert, aber ich habe nichts bekommen, deswegen hat es mir nicht so gut gefallen. Das Theater war schön.
Anonym - 15. 8. 05
Snídaně byla moc dobrá. Dopoledne jsme
tancovali, spívali a učily se německy a němci
česky. To bylo dobrý. Dost si toho pamatuju.
Odpoledne jsme hráli twister a kroket a taky
stolní hry. To mě bavilo, hlavně twister. To
byla hra, kde jsme dávali na různé barvy ruce
a nohy a byla to sranda. Bylo ale ošklivě a
pršelo a byla zima. Po večeři jsme se šly
umýt a hráli vevnitř hry. To šlo. Pak jsme
hráli všichni bingo. Nic jsem nevyhrála, ale
bylo to napínavý.
Tereza Salajková -16. 8. 05
Ráno jsme vztávali docela brzy, ale ješte
to ujde. Snídaně je dobrá ale obědy mě jen
někdy chutnají. Programy co máme, mě
baví. Mohli by být delší. Nejvíc mě bavilo

když jsme tu byli jen my holky. Malovaly
jsme, šminkovaly jsme se, navlíkaly
korálky, dělaly jsme masáže, … Pak přišly
kluci a vedoucí udělaly táborák. Potom
všichni šli na stezku odvahy jen já jsem
musela jít spát.

Gregor Placht -16. 8. 05
Der Tag war der beste bisher, da das Programmen mit Freizeit vergleichbar war. Das
Essen war auch sehr gut (kein Wunder: wurde von den Teilis zusammengestellt). Das
Beam-Spiel war bischen langweilig, aber
nur weil ich es schon zu oft gespielt habe.
Noch eine Kritik an die Küche: Die warme
Milch ist ungeniesbar. Und noch eine Kritik an alle: wir haben zu wenig Freizeit!!!
Ende.
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Julian Jäger -16.8.05
Früstück um 8:30 es gab Brot und Müslie.
Danach gab die Zeitreise. Danach gab es
Mittagsessen um 12:30. Wir bekamen Schnitzeln und Spetzle. Danach wurden wir getrent
zwischen Buben und Mädchen. Die Jungen
machten eine Wanderung zu einem Feld. Wir
machten dort spiele und asen Schaschlick
vom Krill. Dan machten wir ein Lagerfeuer
und noch eine Nachtwanderung.
Radovan Goliáš - 16. 8. 05
Budíček byl v 7:30. Pak jsme si šli vyčistit
zuby. V 8:00 byla snídaně která mě chutnala.
V 10:30 jsme hrály hru, která mě nebavila.
Potom byl dobrý oběd. Potom jsme šly na
louku kde jsme hrály zábavné hry a dělaly
šašlíky. Když jsme se vrátily zpívaly jsme u
taboráku a Pája nám přečetl pohádku. Potom
byl bobřík odvahy a pak jsme si vyčistili
zuby a šly spát.
Max Hannah -17. 8. 05
Heute war ein lustiger und aufregender Tag
mit einer kleiner Olympiade und viele Stationen wie Wasser transpport in einem Sieb
oder mit Nüssen in Dosen spucken. Im Nachmittagsprogramm suchten wir einen Verräter
der duch einen Betreuer dagestellt wurde. An
verschiedenen Stationen bekomen wir Hinweise, wenn wir Aufgaben erledigten. Zum
Krönenden Abschluss Führten zwei Betreue
eine „QuizShow“ mit den Namen „Zeigwasdukannst“ vor bei der wir in 5 Grossfamilien
aufgeteilt wurden und Fragen er beantworten
mussten. Das hat mir alles sehrgut gefallen
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Anonym - 17. 8. 05
Vstávaly jsme v 7:30. Šly jsme se umýt a pak
jsme v půl deváté měli snídani. Dopoledne
jsme hráli SPOG (Spiel ohne Grenzen). Byli
jsme rozděleni do 7 skupin. Každá skupina
musela vyřešit 9 úkolů. K obědu byla rýže a
zelenina a omáčka. Odpoledne jsme hráli hru,
kdo najde škodiče. Taky jsme byli rozdělený
do skupin a museli jsme chodit po různých
lidech a každý měl jeden papír. A na každým
papíře byly fotky vedoucích. A hledali jsme
toho škodiče. A ten, co byl na každém papíru,
tak ten byl škodič. Pak jsme měly volno. K
večeři jsme měli čínskou polívku a byla moc
dobrá. Při TV večeru jsme byli rozdělený do
skupin a hráli jsme kvís. Kvís nebyl tak dobrý jako reklama.

Ladislav Strnad - 18. 8. 05
Ve čtvrtek ráno byl budíček v 7:30 hodin. Po
vzbuzení následovala rozcvička. Když jsme
skončili s rozcvičkou, všichni šli k nástěnce,
na které jsou služby a program dne. Snídaně
byla jako vždy výborná. Po snídani jsme
měli hodinový čas na vykonání služeb v
kuchyni a úklidu. Kluci zamířili na fotbalové
hřiště, na kterém většinou každé ráno hráli
fotbal, pokud neměli nějakou službu. Když
nás vedoucí zavolali rozhlasem, všichni jsme
pospíchali do haly, ve které vysvětlili plán,
který nás (kluky a holky) čekal. Měli jsme
jít celé odpoledne pěšky po pěti stanovištích,
ale nejdříve musíme udělat balíčky s věcmi,
které by jsme v případě nouze potřebovali.
Když už bylo 12:00 zklidili všichni věci a
začali jsme obědvat. Po obědě byl neobviklý
rozchod, měli jsme si připravit spacáky a
další věci. Skupin (7) se vydalo na cestu. Až
všech 7 skupin došlo na určené místo bylo
nám oznámeno, že budeme spát pod širákem
(venku v přírodě). Spali jsme jen tři hodiny
a potom jsme museli jít do tábora, když jsme
tam došli všichni dostali teplý čaj a šli spát.

los. Wir wurden in sieben Gruppen aufgeteilt.
Im Abstand von 20 min. wanderten wir los.
Damit es nicht so langweilig wurde, gab es
auf dem Weg fünf Stationen die wir als Heilmittel für Willi Fog. Wir sahen auch die Burgruine Frauenstein. Das Ziel war der Gaisthaler Speilplatz. Zum Abendessen grüllten
wir Currywurst. Dann mixten wir die gangen
Zutaten zusammen. Doch dann wurden uns
von Räubern das Heilmittel gestohlen. Nachdem schliefen wir drei Std. im Wald. Bis uns
um halb eins Tobi aufweckte. Dann mussten
wir das Heilmittel mit vier Hinweisen
suchen. Als wir es gefunden hatten, gingen
wir zurück ins Zeltlager und schliefen weiter.
Ein aufregender Tag!

Tobias Grassl - 18.8. 05
Wir mussten schon um 7:00 Uhr aufstehen.
Normalerweise stehen wir erst um 7:30 Uhr
auf. Zum Frühstück gab es wie immer mit
Marmelade, Honig und Nutella auf Brot geschniest. Nach dem Frühstück bereiten wir
uns auf einen 15 km langen Rundweg vor.
Wir mussten überlegen was man braucht und
mussten es dann basteln. Danach assen wir
zu Mittag. Nachdem gingś mit dem Rundweg
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Simon Banner - 19. 08. 05
Das Frühstück war wie immer nur es gab
noch Ruhrei: zu wenig gewurzt! Das spiel
vorm Mittagessen war nicht so gut. Beim
Mittagessen bekam jemand keine Melone,
weil es nur Brot gegessen hat. Sonst war das
Mittagessen lecker. Vom Wetter her O.K. und
in den Zelten ist es heiss: coll! Das Kostum
balteln hat Spass gemacht! Die Jungen haben
das Fussballspiel gegen die Betreuer gewonnen! Die Party und Abendessen waren gut.
Anonym - 19. 8. 05
Snídaně byla moc dobrá, byly vajíčka a
chleba a nutela a marmeláda. Pak jsme se
dozvěděli, co je Sojka a taky jsme psali, co
víme o německu. Pak jsme hráli hru s mapkou. Bylo dost horko. Oběd byl dobrý, dostali
jsme i melouna. Odpoledne jsme měli udělat
scénku a kostýmy různých zemí a taky dárek.
Večeře byla super. Moc dobrá a ty banány v
karamelu nebo co to bylo ty byly moc dobrý.
Pak přišel Wily Fog a my hrály scénky. Pak
jsme tancovali a taky jsme dostali bouli. Ale
tancovaly jsme krátce, mohlo to být delší.
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Drazí,
nedávno se většina z nás opět po roce povracela ze svých Gaisthalů a i já k tomu mám
na srdci několik postřehů, o které se s vámi
podělím.
U hodnocení milovaných “géček” pominu
jejich počasí, programy, témata, tím bude
myslím zaplněna převážná část tohoto
Zobáku. Letos mě z nich naplňovala radost
hlavně z jiného důvodu, a to ze skutečnosti,
kterou jsem vychvaloval už snad tisíckrát,
tentokráte však poprvé v jiné pozici, poprvé
tak trošku zvenčí. Tedy už se snad nebude
jednat o sebechválu, která, jak známo, zapáchá. Chci pochválit Sojku a její současné
“lídry” za to, jakým způsobem své letošní
tradičně stěžejní akce zvládli. Byl to od
začátku do konce profesionálně zvládnutý
výkon, myslím že i bez ztráty větší kytičky.
Záměrně mluvím výlučně o Sojce, tedy o
české straně realizace. U našich německých
přátel to zejména díky bouřlivým jarním
změnám a vůbec vývoji v poslední době
tak idylické nebylo. Na druhou stranu to ale
mohlo být ještě daleko horší. Zkrátka úplná
a neřešitelná tragédie to nebyla, leč rezervy
byly nemalé. Doufám, že jsem v tomto hodnocení objektivní, v žádném případě nemám
důvod nebýt. Ti, co mě dobře znají, naopak
vědí, že se snažím a vždy jsem se snažil být
náročnější ke “svým”. Důvod tohoto nepříliš
veselého stavu je z mého pohledu jeden jediný a jsem za něj z pohledu Sojky opravdu
moc rád. Pořád dokola jsem o něm vždycky

mluvil a do halelúja ho omílal. V Sojce i po
mém odchodu z předsednictví a přímého
ovlivňování dění (opravdu to tak je a je to
dobře - maximálně přicmrndávám hlasem poradním) totiž funguje veledůležitá kontinuita
neboli plynulý přechod kompletního “know
how” při zachovávání základních a nedotknutelných sojčích principů a zásad. Funguje
předávání těchto principů a zásad, jakožto i
nabytých zkušeností ze služebně starších na
služebně mladší (úmyslně uvádím termín
“služebně”, s věkem to moc nesouvisí) a na
tento proces je velice správně kladen velký
důraz. Praktikováno je to na všech úrovních
od bývalých předsedů, pokladníků, šéfů akcí
či řadových vedoucích na předsedy, pokladníky, šéfy akcí či řadové vedoucí nové.
Probíhá to přirozeně a nenásilně, ti zkušenější
nepoučují a nepovyšují se, ti noví se zase
chtějí něco přiučit a naslouchají. Tohle je v
současné době obrovský rozdíl mezi námi
a našimi německými partnery. U nich teď
bohužel není nikoho, kdo by ty zkušenosti,
principy a zásady předával a když už by se
i někdo našel, tak nějak nemá zájem... Bylo
by krátkozraké se pouze plácat po zádech a
říkat si, jak my jsme dobří, lepší, nejlepší; nefungování tohoto u našich přátel se totiž více
či méně neustále projevuje i do vzájemné
spolupráce, kdy v případě nečinnosti v této
věci může být jen hůř a hůř. Není totiž nic
horšího, než když se mladí kvalitní a perspektivní lidé, kterých je v současné SdJ
určitě přehršle, nechají zmařit jen tím, že
jim nikdo nic nevysvětlí, neporadí, nechá
je se v tom plácat. Proto další a možná ještě
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větší pochvalu zaslouží současní sojčí “VyVolení” za to, že popsaný stav u našeho partnera relativně v počátcích postřehli a že se
s ním aktivně pokouší něco udělat, což nebude jen ku prospěchu partnera samého, ale
i celé společné věci. Momentálně jsme totiž
sice personálně a vůbec i jinak bez problémů
a stabilizovaní, ale nikde není psáno, že
něco obdobného Sojku dříve či později taky
nepotká. A v ten moment bude možná taky
potřebovat pomoc dobrého přítele.
Ještě jeden postřeh jsem po letošní táborové
sezóně i ve vztahu ke shora uvedenému
učinil: Zkusil jsem si o některých věcech, co
se táborového vedení a principů s ním spojených týče, popovídat s našimi aktuálními
šéfy Móňou, Špigym a Michim, kteří si tou
celou “kontinuitou” jistojistě prošli, poté,
co si to na vlastní kůži vyzkoušeli. Radost
poslouchat! A jsou to ti stejní, kteří ještě před
pár lety taky často plno věcí nechápali či pochopit nechtěli. Samozřejmě si to dělají po
svém, tak to má i být, ale při dodržování těch
základních, sojčích posvátných pravidel.
Dokud to tak bude fungovat, budu neskonale šťastný! (A budu na sojčí akce s klidným
svědomím a spánkem posílat své děti, vnuky,
pravnuky, prapravnuky, praprapravnuky...)
Tak zatím a mějte se, jak nejlíp chcete!
Váš Leo Poldík Černý
P.S. Fanouškům trápení mého těla v
posilovně, kterých se po minulém příspěvku
přihlásilo kvantum, sděluji, že návštěv ve
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“fitku” bylo od minule nemnoho, možná tak
co se na prsty jedné ruky (a to ještě možná
zaměstnance pily...) vejde, ale na podzim, na
podzim začne opravdová smršť, to slibuji!
Tedy spíš doufám...

Ahoj holky a klucí, dámy a pánové,
tak jsme se vrátili z Gaisthalu, užili si posledních pár dnů volna, zamáčkli slzičky a pak
už jsme se museli vrátit do tý strašný, nudný
a ošklivý školy:-) Ale abychom na všechnu
tu letní krásu nezapomněli a trošku si to
připomněli, mám tu pro vás jako vzpomínku
nějaké ty Spruchy neboli přísloví, které jste
slýchali pravidelně při ranních a večerních
slavnostech (Morgen- und Abendfeierách) a
při každém jídle, tedy beim Essen. Tááákže,
soustřeďte se, výuka začíná.

nicht immer sehn, aber du weißt,
dass sie immer für dich da sind.
(Přátelé jsou jako hvězdy. Nemůžeš je vždy
vidět, ale víš, že jsou tu pro tebe pořád.)
Weine nicht, weil schöne Zeiten vorbei
sind,
sondern lächle, dass du sie erleben durftest.
(Neplač, protože už to pěkné pominulo, ale
směj se, protože jsi to vše mohl prožít.)

Alles zu seiner Zeit.
(Všechno má svůj čas.)
Übung macht den Meister.
(Cvičení dělá mistra.)
Der Morgen ist klüger als der Abend
(Ráno je moudřejší večera.)
Wer einen Freund hat, braucht keinen
Spiegel.
(Kdo má přítele, nepotřebuje zrcadlo.)
Hunger ist der beste Koch.
(Hlad je nejlepší kuchař.)
Was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf morgen.
(Co můžeš udělat dnes, neodkládej na
zítřek.)
Wenn du lachst, lachen sie alle. Wenn du
weinst, weinst du alleine.
(Když se směješ, smějí se všichni s tebou.
Když pláčeš, pláčeš sám.)
Liebe ist, wenn es Spass macht, treu zu
sein.
(Láska znamená, že tě baví být věrný.)
Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie
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Místo konání: Praha - Markéta
Datum: 8. 5. 2005
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza
Pražská
Nepřítomní: Veronika Linková, Tomáš Pavlíček, Petr Špičan, Monika Ženíšková
Přítomní přísedící: 0
Témata: návrhy na nové propagační materiály – letáky, nastínění podoby příštího plesu,
Zobák dokořán, příprava letních táborů, personální obsazení kuchyně na G II. z české
strany
Místo konání: Nová Role
Datum: 1.- 3. 7. 2005
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza
Pražská, Petr Špičan, Monika Ženíšková, Veronika Linková, Tomáš Pavlíček
Nepřítomní: 0
Přítomní přísedící: Petr Vondruška
Čestná účast: Leopold Černý
Témata: diskuse nad případnou změnou sídla spolku, propagační materiály – vizitky,
hlavičkové papíry hotovy, rozdány.., G I., II. – finiš, vytváření seznamů věcí, které je nutno
koupit, přehled všech budoucích podzimních akcí a jejich personální obsazení
Místo konání: Gaisthaler Hammer
Datum: 20. 8. 2005
Přítomní radní: Pavel Bobek, Magdaléna Černá, Michal Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza
Pražská, Petr Špičan, Monika Ženíšková, Veronika Linková
Nepřítomní: Tomáš Pavlíček
Přítomní přísedící: Kristina Klapalová
Čestná účast: Leopold Černý
Témata: převážně zhodnocení obou právě proběhlých etap, příprava akce JaPa

Z.38.D.

Ahoj Sojkaři a Sojkařky !!
Ani v dnešním čísle našeho nejlepšího
časopisu nesmí chybět ta nejlepší rubrika,
kterou tento plátek kdy zažil... Správně,
Špigyho kutění a bastlení !!! Tentokráté
jsem si pro vás připravil opravdu kulišáckou
záležitost. Rád bych, aby všichni z vás ještě
na pár chvil zavzpomínali na letošní tábor,
a proto jsem pro vás nakreslil a naskenoval dva objekty, které mají tématicky něco
společného jak s první, tak s druhou etapou
letošního „Géčka“. Nebudu se již dále rozepisovat a raději předám slovo vašim nůžkám a
lepidlu... :) Mějte se hezky, posílám pozdrav
z Čelákovic !!
Váš Špígl, Špigy, Špigloun !!!

Zobačisko dočtené? V tom případě se už teď můžete klepat na další. Přijde kolem Vánoc a
celý ten sojčí kolotoč poběží nanovo. Tak ať se vám z toho nezamotá hlava a hlavně z něj
NEVYSEDEJTE!
Za celou redakční radu se loučí
					

Madleska bez leska, Květinka z.v.n.
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