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VELKÉ
ZMĚNY
ČTĚTE!!!!

V ZOBAČISKU

–

Miláčkové a Miláčky,
koukáte do obsahu a marně hledáte některé
staré rubriky? Kroutíte hlavou a nevěřícně
listujete? Říkáte si tý brďo? No tak vězte,
že jsme se snažili přizpůsobit Zobák vašim
přáním, připomínkám a námětům. Kdo z vás
nebyl na členském shromáždění, tak asi
úplně neví, o čem je řeč – tam totiž proběhla
Zobačisková anketa, kde se redakční rada po
vyhodnocení dozvěděla pár zásadních věcí
k obsahu apod. Na základě hodnocení čtenářů
pak udělala několik razantních opatření – a
sice rozhodla se zrušit pár rubrik, oživit nějaké
staré a provést pár kosmetických zásahů i co se
designu toho našeho plátku týče.
Abych vás dlouho nenapínala, tak už v tomhle
čísle (ani v těch dalších) nenajdete obrázková
loga, staré názvy rubrik, „Poldíkovy postřehy“
ani „Sojčí mo(u)drosti“. Někteří rubrikáři,
kteří přežili vaše-naše řádění, dostali pár
připomínek ke své práci, čili by měli své
příspěvky také trochu proměnit. Všichni se
budeme snažit o co nejvíc fotek v každém čísle
a zůstáváme nadále otevřeni dalším návrhům,
neboť Zobák je především vaším časopisem
a to, abyste byli spokojeni, je nám nadevše.
Samozřejmě jsou určité hranice, takže ti
z vás, kdo si představovali, že se ze Zobáku
stane druhý Blesk či Hrom nebo AHA!, se
můžou uklidnit, ale nebojte se, budeme se
snažit vám všechny informace dávkovat co
nejstravitelnější formou.
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Vrací se interaktivní rubrika „Sojka na drátě“,
kterou jsme s Lukášovou ségrou zakládali
v samých počátcích Zobáku, slibuji také
pravidelně uvést v život rozhovory, po kterých
jste volali. Luky si pro vás nachystal kromě
pokračování „Bulváru“ také pravidelně okénko
„Sudoku“, takže si pocvičíme i naše zakrnělé
mozky! Jen tak mimochodem: z „Bulváru“ se
vyklubala nejúspěšnější rubrika všech dob...
No, to se dalo čekat, protože jste stejnak
všichni zvědavci a zvědavky a voyeři :-)
Nováčkem redaktorského týmu se stává Efka
se svým kuchařením a zároveň nahradila i
Páju (který toho už takhle má dost) na pozici
korektora. No a podařilo se nám zlanařit i
samotného mistra Šogiho, který nám ty texty
oživí nějakým tím komiksem! Tedy máte se na
co a z čeho těšit.
No a dost o změnách v Zobáku, protože ještě
bych měla stihnout vám něco popřát, když už
máme zase ten konec roku. Tak že bysme si
zase zabásnili?
Vánoční cukroví máme v břiše,
šampaňského nás čeká lok,
na sojčí přání Pája píše,
spřízněným duším „Šťasný nový rok“!
Tak ahóóój, všichni se mějte a vězte, že Zobák
je tu s vámi a že
třeba tak jako v létě na „Ledě v lese“, užijeme
si všichni spolu na country – sojkaplese!
Loučí se vaše

A

hoj! Ahoj! Ahoj! Asi se divíte, proč tak
zhurta, ale musím se přiznat, že nadšení,
které se mě jalo při zjištění faktu, že mi
budou svěřeny dva významné sloupky, již
tradičně se objevující na předních stránkách
našeho plátku, se dá jen těžko skrýt. Dženkuji
tímto šéfredaktorce, že na má bedra složila
tak důležitý úkol informovat vás nejen o
významném sojčím dění minulém, ale i o tom
budoucím, a dala mi šanci udělat z vás Sojky,
které jsou vždycky „IN“ (tedy INformované;
nejvyšším stupněm, kterého lze dosáhnout,
je stupeň „PIN“, čili Perfektně INformované
).
Členské shromáždění
ro mnohé z vás jistě není žádnou novinkou,
že se na začátku října tohoto roku ve
Velkých Skalinách u Českých Budějovic
sešel nejvyšší spolkový orgán – členské
shromáždění. Výsledky proběhlých voleb
jsou vám již asi známy, neboť podrobný zápis
z ČS 2006 visí na našem webu. Pro ty z vás,
kteří tento zápis nečetli (v tomto okamžiku je
to ještě omluvitelné, neboť éra tzv. „IN Sojek“
začíná až ode dneška) jen stručně zopakuji,
jak to všechno vlastně dopadlo. Svoje místo
v radě spolku se před plénem podařilo obhájit
Pájovi, Špigimu, Lukymu, Michimu, Móně,
Kristínce, Peťovi, Óňovi a Terce, do řad
přísedících si pak rada vybrala ty nejnadějnější
zástupce mladé, silné a perspektivní sojčí
krve – Míšu Bauerovou, Madlu Purkartovou,
Léňu Rambouskovou, Matěje Sliviče, Davida
Šimka, Lukáše Vedrala a Anetu Langerovou
(néé, jasně že Büchlerovou ).

P

Sídlo
alší novota, která je z kategorie „extra
hot“ je to, že Sojka změnila svoje sídlo.
V brněnské klícce už jí bylo trochu těsno,
rozletěla se do světa a hádejte, kam doletěla?
No přece do Čelákovic, Na Stráň 1627! Bydlí
teď u Lukáše na balkóně a prý je jim spolu moc
hezky. Komu by taky se Sojkou nebylo…

D

Evropská doborvolná služba
istě všichni víte, že Sojka se stala vysílací
organizací Evropské dobrovolné služby
(EVS) a vypadá to, že bude mít svého prvního
klienta, a sice jednu mladou slečnu z Liberce.
Splnění všech formalit spojených s jejím
pobytem v zahraničí se ujaly dvě vyškolené
specialistky v oboru - Zuzka s Madleskou, tak
doufáme, že se vše povede a jejich svěřenkyně
opravdu vycestuje.

J

Zasedání rady
oslední novinkou, kterou se ode mě
v tomto vydání dozvíte je, že 18.11. se
v Čelákovicích poprvé sešla rada v novém
složení. Zúčastnili se jí i přísedící a bylo
to (jak řekla sama Kristínka) moc supééér.
Pěkně jsme se navzájem seznámili, otrkali a o
všem důležitém dopodrobna poradili. Zprávu
dozorčí rady přednesl její člen Ondřej Špičan
a.k.a Šogi, večer pak na neoficiální návštěvu
dorazila bývalá místopředsedkyně s čestným

P

předsedou – Madleska a Poldík.
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O

tom, co Sojku potkalo v nepříliš vzdálené
minulosti už víte vše, takže aby byl výčet
kompletní, zaměříme se ještě na to nejdůležitější,
co naší milou Sojku čeká v nejbližších
měsících. I když období před Vánoci a těsně
po nich patří mezi ty klidnější, letos tomu tak
úplně nebude. Povánoční leháro totiž „naruší“
událost opravdu výjimečná….. Jste napnutí
jako špagáti? Ano? Takže už to mám vyklopit?
Dobrá tedy: V lednu se v jednom obchůdku
v samotném centru města Čelákovic, který čirou
náhodou spoluvlastní člen rady spolku Michal
Janoš, otevře informační koutek Sojky, který
bude naše sdružení prezentovat čelákovické
veřejnosti. Přesné datum slavnostního otevření
a přestřižení červené pásky ještě není známo,
vězte však, že se o něm včas dozvíte, a to
prostřednictvím našich webových stránek.
Sojčí ples
aké reprezentační ples Sojky se pomalu,
ale jistě blíží. Vy, kteří jste již oslavili
šestnáctiny, si s rodiči pomalu začněte
vyjednávat propustku na famózní večer
17.2.2007. Veškeré další podrobnosti najdete
na přiložené pozvánce. Dále mohu prozradit,
že prezidentem plesu je opět Lukáš Kadleček
a ředitelem tomboly Ondřej Špičan. Spojení
sil takovýchto organizátorských kapacit jistě
přinese své plody… Na výsledek jejich snažení
se přijeďte podívat, jste srdečně zváni!

T
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Velikonoční tábor
teď tu mám něco pro všechny milovníky
velikonočního tábora. Jeho příští ročník
se totiž nebude konat v Sedlicích u Blatné, jak
tomu bylo doposud, nýbrž v objektu úplně
jiném. Naše velikonoční sešlost se přesune
do malé vesničky u Volyně - Benešovy Hory.
Taste proto své diáře na příští rok a ke dnům
31.3. – 7.4. 2007 si poznamenejte, že se koná
další ročník velikonočního tábora, tentokrát
v Benešově Hoře!

A

Ode mě je to už vše, mějte se hezky a buďte
„IN“!

Vaše Terka

Nedá se svítit, reformní manévry v celé
redakci časopisu se nemohly vyhnout ani
této rubrice. Rád jsem si v dotazníku přečetl
všechny vaše názory, postřehy a návrhy na
zlepšení a pokusím se vašim přáním a tužbám
co nejvíce vyhovět. Tak zaprvé jste si v hojné
míře stěžovali, že v Bulváru schází občas
nějaká informace o Michim. To máte úplnou
pravdu, děkuji za námět. Možná bych se
mohl někdy v budoucnu na Michiho i zcela
specializovat, setrvá-li zájem. Ne, samozřejmě
si dělám legraci, Bulvár má být o vás o všech
a to jste mi také dali jasně najevo. Samozřejmě
jsou nás tuny, pokusím se proto v každém
dalším čísle, počínaje tímto, postihnout vždy
jinou skupinu sojčích obyvatel. Začneme
třeba Ostravskem. Aha, tak zde žádná aktivní
Sojka nepůsobí, to bude ten dnešní Bulvár
chuďoučkej jako Špigyho peněženka po
nákupu 60-ti párků k sobotní snídani při
prvním zasedání rady v Čelákovicích! Pro
nezasvěcené: nedopatřením došlo k záměně
původně zamýšleného množství uzeniny
s jejím dvojnásobkem. Že má párek dvě
nožičky si náš pokladník bude asi pamatovat
nadosmrti.

Ale nechme počtů, nebo se do nich sám
zamotám a to bych taky mohl zle dopadnout,
jéje! Třeba jako Madleska, která se takhle
přimotala na služební cestu do Anglie, do
Leedsu, parádní výlet! Luxusní hotel (*****),
pokoj sama pro sebe, limuzína z letiště a bůhví
co ještě! Ale co Černý nechtěl! Angličané
poslední dobou velice dbají na bezpečnost
– kvůli terorismu, není se vlastně co divit. A
proto byl i Madlesčin hotel vybaven špičkovým
protipožárním systémem, který je ovšem velice
citlivý na jakýkoliv otevřený oheň, nebo i kouř
v objektu. Jakmile něco takového zaznamená,
spustí se poplach, sirény, houkačky, nafukovací
matračky pod okny, bordel, kyslíkové masky,
záchranné reflexní vesty, hasiči, policajti,
záchranáři, doktoři, jekot, zmatek, evakuace
….. Zkrátka Madles si dá ve tři ráno čvaňháka
přímo pod kouřovým senzorem, čímžto
nechtě vyzkouší bdělost kompletní leedské
pohotovostní jednotky, bravo! 
Nyní malá hádanka: Víte jak se nejsnadněji
udělá ze správce Gaisthalského tábořiště
Hollywoodská hvězda? (nápověda pro neznalé:
správce se jmenuje Ben)
Řešení:

(Druhá nápověda pro úplné játrovky: Ben a flek  )

Z.7.D.

A protože jsou ty Vánoce, tak si na sebe
prásknem pár odhalujících fotografií!
A začnem pěkně z ostra! Nejsem žádný
chorobný žárlivec, ale čeho je moc, toho je
příliš!

O svém svatořečení se nám Péťa Vondruška
taky nějak zapoměl zmínit! Chtěl to ututlat
kdesi na kraji lesa, syčák!

Že je Šogun hudebně nadaný se mohla většina
z nás nejednou přesvědčit u kteréhokoliv
táboráku, ale že začal kšeftovat s japonskejma
fidlátkama, to už se nepochlubil!!

Další šokující odhalení + vždy něco navíc
očekávejte netrpělivě po velikonočním
táboře! Slibuji, že to bude stát za to. Do
té doby dejte na mého dvojníka a vyražte
alespoň jednou na zasněžený kopec!
Lukáš
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Milé Sojky, milí Sojci,
tak a máte mě tu zas!!! Po krásných řečech
předvolebních, hrůzovlády nastává čas… Ne,
nebojte, zas tak zlé to nebude… S radostí vás
tímto vítám ve svém vánočním sloupku pro
čtenáře-inťouše (jak prý vyšlo ze zobáčího
průzkumu reprezentativního sojčího vzorku
na členském shromáždění) a nenápadně
děkuji za vaše hlasy:))
Sojka má za sebou zas pěkně nabitý rok a
trochu oddychový podzim, což mnozí z nás
radních s radostí kvitovali. A co se vůbec
dělo naposledy? Jak možná už víte, sešel se
nedávno náš-váš „ústřední výbor“, jinak také
rada, na svém prvním setkání v „domě hrůzy“
v Čelákovicích (lehce strašidelný opuštěný
dům, který nám ochotně propůjčila rodina
Terky Pražské…). No a tomu se tentokrát
budeme věnovat především.
Jak to vlastně všechno vypadalo? Obětavý
přípravný tým z Čelákovic a okolí začal
s vyklízením a uklízením našeho příbytku
již několik dní předem, abychom se
všichni mohli 17.11. pohodlně ubytovat na
promrzlém linoleu :) V podvečer proběhla
tajná přípravná schůzka radních, během
večera dorazili i všichni přísedící (vyjma
omluvené Anety Büchlerové) a v sobotu
ráno mohlo vše začít.
Rada probíhala plynule a hladce, sem tam
jsme se dohadovali „jak v židovský škole“,
ale celkově jsem byl moc mile překvapen.

Přísedící se zhostili svých rolí se ctí, rozhodně
se nezdáli být zaražení, ale naopak se rádi
ptali, přijímali úkoly a nás radní, povětšinou
protřelé staré páky (ti se samozřejmě také
nenechali zahanbit), brali jako sobě rovné. A
právě tak je to správně! Uvidíme samozřejmě,
co přinesou další týdny, jestli všichni zařídí
to, co jim bylo přiřčeno a o co se přihlásili,
ale vypadá to, že Sojka má se svou novou
radou nakročeno správným směrem!
A kde je pointa celého příběhu? Navečír,
po relaxaci v čelákovickém bazénu, jsme
se v jedné hospůdce setkali s naším ctěným
„čepečkem“ (rozuměj čestným předsedou
Poldíkem) a s Madleskou. A v ten moment
se mi celý den jakoby přehrál znovu před
očima: Vždyť na radě nebyli nejen Poldis a
Dava, ale ani Madleska, Tomík a Verča! Ale
přece to fungovalo, říkal jsem si nevěřícně.
Je tedy vidět, že letíme dál, podpoře od
starých pardálů se můžeme těšit také, tak co
řešit? No, zas takhle jednoduché to nebude,
ale myslím, že na to máme. A tak vyhlašuji
do roku 2007 nový sojčí „program
glasnosti“!!! Podrobnosti nejen v příštím
Guláši…
Mějte se fajn, a dnové sváteční ať vám
přinesou jen to nejlepší!
Pája
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Rozhovor s Ondrou Křížkem
Jak už jsem předeslala v Úvodníku, vrací se
oblíbená rubrika rozhovorů. Tentokrát mi
přišlo logické, přiblížit vám tak trochu úplného
nováčka v radě Sojky, který ani neprošel postem
přísedícího, tudíž se může stát, že některé
ne moc pravidelné návštěvníky Sojka-akcí
„minul“. Tu ho tedy máme, fešného junáka a
velkého šprýmaře – ONDRU alias ÓŇU!

Ahoj Ondro Křížku :-)
Nazdárek, paninko:-)
Tak asi úplně první obligátní záležitost:
Jak jsi se k Sojce vlastně dostal? Vím, že
už tahle otázka proběhla v rámci filmu
k deseti letům, ale přesto nám to ještě
jednou zopakuj.
No, to bude dlouhý...:-) K Sojce jsem se
dostal přes našeho předsedu Páju, kterej byl
mým spolužákem na gymnáziu. Jelikož pořád
někam jezdil s „nějakou“ Sojkou, tak jsem se
pídil po tom, o co vlastně jde. Posléze mě s
sebou vzal na hory spolu s lidma ze Sojky,
tuším v roce 2003, a už to jelo...:-) Zjistil
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jsem, že je to skvělá parta lidí, s kterejma
si mám co říct, a tak jsem neváhal účastnit
se dalších akcí, který pořádala. V roce 2005
jsem se stal členem Sojky a zároveň jsem jel
poprvé jako vedoucí na první etapu bájnýho
tábora v Gaisthale. Následující rok jsem byl
v teamu vedoucích taky, no a vyvrcholení
přišlo letos v říjnu 2006:-)
A co tě na tom prvním táboře tak zaujalo?
Proč tě Sojka k sobě „připoutala“, uměl
bys to nějak popsat?
Tak jako asi každej jsem měl před svym
prvnim táborem docela strach, neboť jsem
vůbec nevěděl, do čeho jdu. Nicméně
když jsem se vracel po táboře domu, byl
jsem úplně unesenej, jak to tam všechno
probíhalo-všechno se nese v kamarádskym
duchu, ale zároveň na profesionální úrovni.
I přes poměrně náročný dny, kdy toho člověk
moc nenaspal, jsem byl nadšenej celou tou
kreativní partou lidí, která tam jezdí, což
mi dodávalo energii bojovat s každodenní
únavou. :-)
Takže nevzpomínáš na nějakou chvíli, kdy
jsi si říkal - kam jsem se to dostal, honem
domů bič a pryč?
Vůbec.
Fajn...Za ty poslední roky ses stal už
takovou stálicí v sojčí bandě, nicméně
proč jsi se rozhodl v letošních volbách
kandidovat do rady? Co tě přimělo k
tomu, nesledovat jen to dění kolem, ale
nějak se taky snažit přiložit ruku k dílu?

Vzhledem k tomu, že jsem se několikrát
účastnil táborů jako vedoucí, měl jsem
možnost nahlýdnout alespoň trochu do
zákulisí dění v Sojce. Jak už jsem řekl, v
Sojce je skvělá parta lidí, takže jsem si v ní
našel plno dobrejch kamarádů, což mě ještě
víc přiblížilo k dění uvnitř, a mohl jsem se
tak prostřednictvím nich nepatrně zapojit do
realizace i vymejšlení záležitostí, kterejma
se zabejvala. Když pak ke konci léta se mě
Pája zeptal, jestli nechci zkusit kandidovat
do rady, neváhal jsem a na členským
shromáždění jsem se přihlásil. Důvodem
toho bylo nestát pořád mimo jádro dění
kolem Sojky a konečně se aktivně zapojit
do vylepšování podmínek a realizace další
etapy letu toho našeho ptačiska. Každopádně
musim přiznat, že když byly výsledky voleb
uveřejněný, tak jsem sotva zalapal po dechu,
neboť jsem vůbec nevěřil tomu, že se přes tak
silnou konkurenci, která mezi kandidátama
na radní byla, probojuju.

zasedání, měl jsem šanci poznat všechny
ostatní části a detaily tý pomyslný mozaiky.
Díky tomu mám mnohem komplexnější
přehled o tom, co je v Sojce zapotřebí a
jakým směrem se mají moje nápady nebo
snahy o realizaci dalších projektů ubírat.
Tak a teď, abychom to naše povídání
trochu odlehčili, pár otázek na tělo, aby
tě měli možnost poznat i ti, co doposavad
neměli tu čest.:-) Takže Ondro, co máš
rád? Co rád děláš?
Co dělám? V současný době studuju ve
3.ročníku na právech v Plzni, sem tam dělám
nějakou brigádku a od příštího semestru
snad už konečně začnu pracovat v nějaký
advokátní kanceláři:-)

bylo

Co mám rád? Předevšim dobrý jídlo:-),
pak taky sport, a to hlavně lyže a fotbal.
Nepohrdnu kvalitní filmovou podívanou ani
literaturou. Občas si i ulítnu na nějaký tý
počítačový hře, nicméně teď už na to moc
času neni.

A ještě něco z toho vážnějšího ranku. Vím,
že jsi v radě Sojky teprve chvíli, ale třeba
mi už odpovíš - a sice: Cítíš už nějakou
změnu oproti tomu, jak jsi celou tu práci v
Sojce vnímal zvenčí?
To každopádně. I když jsem už něco málo
věděl, byly to především dosti kusý informace
bez jakýhokoliv kontextu. Až když jsem
vstoupil do rady a účastnil se jejího prvního

Dobře dobře, ale to je pro nás pořád
moc obecný, tak nám alespoň vyjmenuj
nejoblíbenější jídlo, nejmilejší film a
nejoblíbenější knížku, to nám o tobě totiž
něco řekne :-)
S nejoblíbenějším jídlem to bude problém,
protože, jak je o mně známo, sežeru na co
přijdu a s oblibou je to dost podobný. Vzal
bych to spíš z opačný strany-nesnášim
koprovou omáčku, „zemlbábu“ (správně
česky žemlovku, pozn. korektora ) a

Takže první
překvapení?
Přesně tak.

pocit

po

zvolení
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rejžovej nákyp:-) Mezi moje nejoblíbenější
filmy patří "Muž, který nebyl", "Mandragora",
"Jaro, léto, podzim, zima a jaro", popřípadě
na odlehčenou starý český barevný pohádky
z 50./60.let. No a knížka? Popravdě takový
kvanta jich zase nebylo:-), nicméně líbil se mi
dost věhlasnej "1984" (a to i ve zfilmovaný
podobě).
Vida, co se z Tebe klube :-)) Má rád
Orwella a nerad koprovku, to se hned dá
tušit, že budeš dobrej týpek :-) Ne, sranda.
Tak zůstaneme ještě chvilku u libostí
a nelibostí. Prozraď čtenářům, co tě
spolehlivě naštve a co tě naopak vždycky
spolehlivě rozesměje a nebo povzbudí?
Dokáže mě pěkně naštvat lidská sobeckost,
neschopnost přiznání vlastní chyby a lidská
stupidita. Naopak mě dokážou rozesmát
ulítlý vtípky, vtipný pohotový reakce či
nenadálý veselý situace. Povzbudit mě pak
kromě toho dokáže i lidská ochota, laskavost
a srdečnost.

Bourák by mi byl na ostrově asi na nic,
světovej mír by už k něčemu nejspíš byl když by nikdo neválčil, je pravděpodobný,
že bude vzkvétat mezinárodní obchod i po
moři, takže by se zvýšila pravděpodobnost,
že by kolem mohla proplout nějaká ta loď
a zachránit mě. Pro případ, že by tomu tak
nebylo, přál bych si asi nějakou tu loďku a
třetí přání by pak byl dostatek jídla a pití,
abych se mohl dostat s loďkou zase zpátky
do civilizace:-) ...Přeci jen jsem holt dítě
velkoměsta :-)
Dobrá, sice ta tři přání měla být obecně a
ne z ostrova, ale budiž. A teď ještě trochu
z jiného soudku, co tvé lásky? Pamatuješ
si první pusu?
Nevim kdy přesně, ale moje první láska byla
ještě ve školce:-)

Jaké tři věci by jsi si vzal s sebou na pustý
ostrov, vysvětli proč zrovna tyhle?
Viděl bych to na zlatou rybku, Aladinovu
lampu a Arabelin kouzelnej prsten:-)
Vysvětlení snad už není třeba :-)
Á, panáček se nám pěkně vykroutil z
odpovědi .-) Tak jinak, máš tři přání, třeba
od té zlaté rybky a ani jedno z nich nesmí
být typu - ať mám dalších milión přání.
Tak která to budou? Pořádnej bourák
nebo světovej mír?
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A co ta pusa?
Právě říkám, že nevim, kdy přesně, někdy v
tý školce:-) takže ve 4 až 6 letech :-)

Aha, tak abychom nezklamali čtenáře,
tak aspoň tu první pusu, když už si byl
velkej? Teď aby nebyla mýlka, myslim
toho pravýho francouzáka!
No, tak to bylo tušim v 8. třídě s jednou
deváťačkou na školním výletě:-)
Tak jsem z tebe přece jen něco dostala. A
co teď aktuálně? Jsi svobodný a nezadaný
a dámy ze Sojky si můžou na Tebe brousit
zuby a nebo z toho nic nebude? .-)
No momentálně jsem zadanej, ale jak se říkánever say never, takže sojčí dámy, jen bruste!
A řekneš nám něco o své dámě číslo jedna,
jak se jmenuje, co dělá, jak dlouho jste
spolu a tak, nebo ti už lezeme do soukromí
až moc?
Ale proč ne, jmenuje se Jess, studuje totéž co
Pája a jsme spolu požehnané 3 roky :-)

Tak Óňo, čeká nás poslední otázka, musím
říct, že rozhovor s Tebou byl příjemný a
ten čas tak rychle plynul, že jsem se trochu
zapomněla a máme už nadlimit otázek i
odpovědí! Ale neodpustím si ještě jednu
věc. V dřívějších Zobákových rozhovorech
se nám ustálila taková milá tradice, že
každý zpovídaný řekne nějaké to moudro
na závěr. Takže jak zní tvoje moudro?
Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho
zblázníš...:-)
Tak díky moc za rozhovor!
Není zač...

Jess, to je docela zvláštní jméno, ona není
zdejší?
Je z Čech, jen podědila jméno po mamince
(rodinná tradice), nicméně leckdo by si ji
mohl splíst s Američankou!
Proč to?
Je hodně jazykově nadaná a obzvláště její
angličtina je takřka nepřekonatelná :-)
Panečku, to je chvála, tak hlavně jí
nezapomeň dát tenhle rozhovor přečíst,
aby sis šplhnul .-))
Uvidíme :-)
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Zdraví vás Špigy se svojí staronovou
rubrikou!!
No, ehm, abych to uvedl na pravou míru - dříve
to tedy nebyla moje rubrika, nýbrž rubrika
Zuzky Kadlečkové. Já jsem nyní dostal tu šanci
v ní pokračovat, a proto jsem samozřejmě
ihned a bez přemlouvání souhlasil. Jedná se o
takzvanou SOJKU NA DRÁTĚ. No né, jako
na drátě, ale na telefonním drátě, to je snad
jasný, ne? Stručně řečeno, jednou za čas si
na vás vymyslím nějakou záludnou otázečku
a vyberu si několik z vás, kterým ihned a
okamžitě zavolám. A vy musíte hnedle jak ta
jedle odpovědět, žádný dlouhý přemýšlení,
nebo tak něco. Prostě střelíte první odpověď,
co vás napadne… No, tak pojďme na to:
Moje první otázka se logicky týká Nového
roku. Poprosil jsem vás, abyste mi doplnili
básničku
„SOJCE DO DALŠÍHO ROKU……“
Inu, podívejte se, jak jste odpovídali.
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Pája Bobek
No ahoj
No, čau Pájo, hele,, to jsem, já . Dělám
staronovou rubriku do Zobáku – Sojka na
drátě. Znáš to?
Jo, ježíšmarjá, už zase, jo? Comeback…
Znáš to, nebo ne?
No já nevim, tu rubriku znám, co byla
kdysi…
Dobře, takže já ti řeknu teďka otázku a ty na ní
musíš spontánně odpovědět.
Ježišmarjá
Takže, doplňte báseň: SOJCE DO DALŠÍHO
ROKU…
Hm… HODNĚ LETU, MÁLO SKOKŮ
Madla Purkartová
Čau, tady Špíča.
No čau Špigy.
Hele, já dělám takovou speciální rubriku do
Zobáku, jmenuje se to Sojka na drátě.
No
A vybral jsem si tě jako další oběť. A proto bych
tě poprosil,
No, to mám radost. Já jsem nemocná.
abys mi spontánně odpověděla na moji otázku
No, povídej
Takže, doplňte báseň : SOJCE DO DALŠÍHO
ROKU…
(10 sekund mlčení – pozn. Autora)
Sojce do dalšího roku?
No. A doplň báseň.
Sojce do dalšího roku PŘEJU HODNĚ
SLOKŮ
LeoPoldík Černý
Nazdar, Peťulko

Nazdar Poldíčku, zdravim srdečně, neruším?
Né, dobrý
Jo. Hele, dělám pro Zobák speciální rubriku Sojka na drátě. To znáš, že jo, takže tě nebudu
otravovat zbytečným vysvětlováním. Takže,
Poldíčku
Peťulko, copak?
Doplň báseň – SOJCE DO DALŠÍHO ROKU…
Bue. _____ fix.
To nesmíš mluvit sprostě, ____ !
Já vím
Haha
Haha. Něco do kroku… rozumíš. Třeba
PŘÍZNIVÝ VÍTR DO KROKU A SKOKU
Tak díky moc
To je všechno, jo?
No, to je všechno. Poldíčku, zdravim srdečně.
Taky tě srdečně zdravím, Peťulko.
Léňa Rambousková
Haló?
No čáu, tady Špíča.
Ahoj
Hele, mám pro tebe otázku, jo? Dělám rubriku
pro Zobák, a ty máš za úkol mi co nejrychleji
odpovědět, jo?
No
Takže, otázka zní. Doplň báseň: SOJCE DO
DALŠÍHO ROKU…
Eeeeh,
přejeméééééé………..nevim…..
třebá…. Jak to bylo?
Sojce do dalšího roku…
PŘEJEME ŠTĚSTÍ, NÉ JENOM TROCHU
Michi Janoš
Nazdar
Nazdar. hele Michi, dělám novou rubriku do
Zobáku, tvůj úkol je, co nejrychleji doplnit

odpověď na moji otázku, jo?
Cožé? Ja ti tady volám kvůli mp3 přehrávači
a ty na mě tady budeš chrlit takovýhle ____
__ ?
Já vim… Tě takhle alespoň zneužiju. Takže,
doplň báseň: SOJCE DO DALŠÍHO ROKU…
A už mám pokračovat??
No
Ehmm, PŘEJU HODNĚ POKROKU
Matěj Slivič
Prosim
Nazdar, tady Špíča
Čááu
Hele, dělám rubriku do Zobáku, která se jmenuje
Sojka na drátě. A tvůj úkol je, bez přemýšlení mi
odpovědět na moji otázku, jo?
Oukej
Tak se připrav
Jo, počkej…. Nó, můžeš.
Otázka zní: Doplň báseň: SOJCE DO DALŠÍHO
ROKU…
Eeeeeh…. A HODNĚ VÍC SKOKŮ??
Lukáš Vedral
Prosim
No, čau Luky, tady Špíča
No, čau Špigy, co bys potřeboval?
Dělám rubriku pro Zobák, novou, která se
jmenuje Sojka na drátě, možná si ji ještě
pamatuješ…
No no no
Takže tě poprosim, abys mi bez přemejšlení
odpověděl na mojí otázku. Jsi připravenej?
No, jasně, oukej
Takže: Doplň báseň: SOJCE DO DALŠÍHO
ROKU
PŘEJU ŠTĚSTÍ TROCHU!
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Od: krasavice@seznam.cz
Komu: gerhards-eis@yahoo.de
Předmět: Vyznání
Drahý Gerharde,
Po našem setkání (prvním a ZATÍM
posledním) na Tebe pořád myslím. Ano,
zamilovala jsem se. Ano, do Tebe. Ano,
miluji Tě. Vroucně a z celého srdce. Možná
si říkáš, že to není možné. Viděli jsme se
jen pár okamžiků, ale přesto vím, že jsme si
souzeni.
Sice nemluvím německy jako Ty, Ty
nemluvíš česky jako já, ale jazyk přece
není bariéra! Naučím se německy, vím to!
A půjde to rychle, neboť má láska je mým
hnacím motorem.
Kamarádky mne nechápou, myslí, že jsem se
zbláznila, ale je to tím, že ještě nikdy nebyly
tak zamilované, jako já do Tebe, má lásko.
Cítím se jako nezkrotná Angelika, kterou
nedokáže na cestě za láskou nic zastavit,
věrně a vroucně milující jako Esmeralda a
silná jako Černá Mamba. Ano, všemi těmihle
pocity mne naplňuje má láska k Tobě. Jsi pro
mne ten pravý.
Když jsi mi tenkrát prodával zmrzlinu,
přímo jsem se utopila v Tvých hlubokých
očích. Když jsem Ti podávala peníze, cítila
jsem hebkost Tvé pokožky. Pak ses odvrátil,
bylo tam tolik zákazníků. Ó, jsi tak úspěšný!
Od té doby jsem Tě neviděla, ale pořád o
Tobě sním.
Má lásko, nic nám nestojí v cestě. Naučím se
německy, našetřím si na cestu a vydám se za
Tebou. Jsem přece nezkrotná Angelika!
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Už mám za sebou první hodiny němčiny,
musím se Ti pochlubit, že už umím skloňovat
slovesa. Podívej, jak umím říci MILUJI TĚ
– ICH LIEBE DICH. A vím, že DU LIEBST
MICH, určitě. Koho milují ostatní, už mne
tak moc nezajímá, ale celý svět je naplněn
láskou, všichni milují.
ER LIEBT		
SIE LIEBT		
ES LIEBT		

WIR LIEBEN
IHR LIEBT
SIE LIEBEN

Kromě myšlenek na Tebe si tedy teď před
spaním předříkávám koncovky:
ICH
-E		
WIR
-EN
DU
-ST		
IHR
-T
ER
-T		
SIE
-EN
SIE
-T
ES
-T
Věřím, že to půjde rychle, a že Ti za chvíli
budu psát německy.
Navždy Tvá
		
Jiřina z Písku
P.S.1
Písek je v České republice.
P.S.2
Věřím, že jsi byl stejně zasažen
jako já.
P.S.3
E-mail jsem si opsala z Tvého
zmrzlinového stánku.
P.S.4
Láska nezná hranice.
P.S.5

Nech si tento dopis přeložit.

Milé Sojky a všichni ostatní přátelé dobrého
jídla a pití!
Když jsme se s Dalbou vrátili domů (pro ty,
kteří nevědí, kde se v současnosti naše „doma“
nalézá, doplním, že bydlíme v německém
Heidelbergu, kde chodím na univerzitu)
z členského shromáždění, přemýšlela jsem
o nějaké vypečené novince do toho našeho
pestrobarevného Zobáku. Dlouho mě nic
nenapadalo, až jednou takhle v noci, když
jsem nemohla zamhouřit oka a převalovala
se ze strany na stranu, mě políbila Múza a
já jsem si řekla: „Jasan, to je ono!“ Rubrika
o vaření, pečení, škvaření, smažení a dušení,
opékání, blanšírování, pražení a hnětení,
míchání, šlehání, plnění a také ochutnávání,
zkrátka rubrika o dobrém jídle a pití, to je
to, co Zobák potřebuje. A když už bydlíme
u našich západních sousedů, proč si takto
tedy nepřiblížit tradiční i netradiční recepty
německé kuchyně a jiné další gurmánské
či společenské zvyklosti spojené s jídlem?
Počkejte, jak budete příští rok v Gaisthale

perlit znalostmi o německých specialitách!
Takže na co čekáme? Dejme se do toho!
Jelikož se vám Zobák dostává do rukou
v čase adventním, chtěla bych vám dnes
představit tradiční Heidelberský vánoční trh
se vším všudy.
Trh se každoročně koná na Universitním
náměstí, kde celkem 80 stánků prezentujících
převážně tradiční řemeslnickou výrobu
vytváří příjemně úzké uličky, ve kterých
to voní skořicí, teplými cukrovými
mandličkami, řebíčkem, pečenými kaštany,
slaďoučkým svařeným vínem, grilovanými
klobásami i tradičními bílými párečky nebo
steaky v housce a belgickými hranolky.
Všechny stánky stojí každoročně na tomtéž
místě (v tomhle se pozná německá důslednost
a přesnost), takže vám stačí navštívit trh
jednou a příští rok už byste své oblíbené
pochoutky našli i se zavázanýma očima.
V jednom z dřevěných domečků se prodává
i tradiční, všemi oblíbený a podle mého i
nejznámější druh německého vánočního
pečiva, takzvané „Zimtsterne“, neboli
„Skořicové hvězdy“. Letos už to s pečením
asi nestihnete, maminky zajisté napekly tři
týdny dopředu, ale na příští rok si můžete
uschovat následující recept a uvidíte, že
nebudete litovat. Co vše budete potřebovat:
3 bílky
250 gr práškového cukru
1 vanilkový cukr
1 čajová lžička skořice
280-330 gr mletých mandlí nebo lískových
oříšků
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A postup? Babyleicht!!! (jak by řekli
Němci): Bílky ušlehejte z cukrem na
hustou pěnu (šlehejte klidně i 10 minut,
čím hustší směs, tím lépe) a dvě vrchovaté
lžíce si dejte stranou (ty budete potřebovat
na potření hvězd). Do pěny přimíchejte
skořici a 280 gr ořechů. Vál posypte
vrstvou mletých ořechů a vyválejte na ní
vzniklé těsto na placku vysokou asi 0,5
cm. Z placky vykrajujte hvězdy (tvary
samozřejmě můžete měnit podle

jaké

toho,

máte nejraději, třeba tvar sojky, že?
) Vykrájené tvary potřete vrstvou zbylé
bílkové pěny a pečte na pečicím papíru
asi 30-45 minut při 100-150 stupních.
Hvězdy by se měly spíš sušit, než péct.
Pokud se vám po upečení budou zdát
tvrdé, nezoufejte a do krabice s hotovým
cukrovím vložte půl jablka nebo pomeranč
propíchaný řebíčkem, tato opatření vám
zaručí, že hvězdy do Štědrého dne krásně
zvláční a budou se vám rozplývat na
jazyku.
Ale rychle zpět na Universitní náměstí!
Návštěva vánočního trhu patří v Německu
k příjemným společenským povinnostem
v období Adventu. Kolem stánků postávají
davy lidí, držící hrnečky s kouřícím
svařeným vínem a všude panuje příjemná
předvánoční atmosféra. K Heidelberským
zvláštnostem patří právě i hrnečky na
víno. Ty jsou každý rok jiné, mají jinou
barvu, ale hlavně nápis „Heidelberger
Weihnachtsmarkt 2005“ (letos 2006 atd.),
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takže jsou oblíbeným nákupním artiklem,
ale i cílem drobných „zlodějíčků“, kteří
chtějí mít doma vzpomínku na vánoční
trhy po celý rok. (Že, Dalbo? V jednom
tmavomodrém hrnečku z roku 2002
máme totiž na psacím stole tužky) Jak na
to? Jednoduše. Koupíte si u stánku hrnek
svařáku, zaplatíte za pití plus zálohu za
hrneček a ten už pak prostě nevrátíte zpět,
takže se vám ten poslední drink malinko
prodraží, ale zase máte doma pěknou
trhovou atmošku.
Moje milé drahé Sojky, pro tentokrát se
s vámi loučím, přeji vám všem krásné,
klidné a snad i trošku zasněžené Vánoce,
do nového roku mnoho zdraví a štěstí,
obzvlášť při zkoušení nových převratných
receptů z této mlsné rubriky. Pokud máte
nějaké extrapřání na recept, napište do
naší redakce nebo prostě na Sojka-stránky
a já se pokusím vám sehnat postup. Také
nám samozřejmě můžete posílat své
ohlasy, zkušenosti nebo případné dotazy
k receptům, budu ráda, když se ozvete.
Třeba jen tak.
Zdraví vás a dobrou chuť přeje Efka,
snad jen pro tentokrát „bez PéEfka“, když
máme ten Silvestr za dveřmi!

Členské shromáždění očima Kristínky
Na letošní členské shromáždění jsme
vyrazili na začátku října do Velkých Skalin.
Byl to opravdu nabitý víkend, na který
určitě hned tak nezapomeneme. Po příjezdu
v pátek večer jsme začali zvesela a to sice
„celopobytovou hrou“, u které jsme se
všichni nasmáli a dobrá nálada nám pak
vydržela po celou dobu.. 

V sobotu ráno začal vlastní program a
Péťa Vondruška převzal po Davovi funkci
předsedajícího (který předsedal členským
shromážděním v minulých letech) a budete
se mnou určitě souhlasit, že se svojí funkce
zhostil perfektně, s nonšalancí jemu vlastníholt, nikdo není nenahraditelný, že jo,
Davo... 

Sojky. Nesmím opomenout ani závěrečnou
zprávu našeho pokladníka, který do své
prezentace šikovně zabudoval i předvolební
plakátek. Nešetřili jsme chválou, ale kde
bylo potřeba, tam jsme se nebránili ani
kritice. Pořád ještě máme co vylepšovat a
tak tedy vylepšujeme- první ovoce našeho
zasedání je vidět už na tomto Zobáku..
Večer jsme přistoupili k napjatě očekávaným
volbám do rady a dozorčí rady. Dozorčí rada
bude i v následujících dvou letech zasedat
(v sauně )ve stejném složení protřelých,
zkušených a starých  pardálů.
V radě máme ale novinky. Letos se devět
radních volilo z deseti kandidátů a volba to
byla opravdu těsná a napínavá. Ze starého
složení zůstává Pája, Terezka, Móňa,, Špigi,
Michi a Luky (i když se to nezdá- on je
vážně bezva! ) V radě však máme také tři
nováčky- Ondru (Je to chytrý kluk a právník
coby dup.), Péťu (Chlapec jako buk- bez něj
ani ťuk.) a Kristinku (Ta holka vydá za tři,
do rady fakt patří. ) Tak jim držte palce,
ať si vedou co nejlíp a vůbec ať celá nová
rada funguje, jak se sluší!

Probrali jsme zevrubně proběhlé akce a
projekty, a sice všechny tři tábory, JaPu,
sympozium Furth im Wald, seminář „Od
nápadu k projektu“, plesy a z posledních
událostí samo sebou i vydařených 10 let
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Určitě jste si všimli, že nám z rady zmizely
takové stálice jako je Madleska s Tomíkem.
Věděli dlouho dopředu, že tento rok už
kandidovat nebudou, a protože toho oba pro
Sojku hodně udělali, rozhodli jsme se jim
připravit pořádnou oslavu! Luxusní večeře
v nedaleké restauraci byla teprve začátkem.
Pak už následovalo jedno překvapení za
druhým. No řekněte, kdo z vás se může
pochlubit tím, že byl na jeho počest natočený
film (plný hvězd ) a komu z vás visí doma
opravdický hokejový dres s jeho jménem?
A aby toho nebylo málo, tak jsme připravili
ještě opravdu bohaté pohoštění a pořádnou
nefalšovanou diskotéku!!
Bylo to zkrátka zase jednou moc hezké
setkání, už teď se moc těším na to další…
Vaše Kristinka
PS: Chcete- li být kamarádi, mějte moje
verše rádi! 
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Členské shromáždění očima Madlesky
a Tomíka
Oba:
Lidičky, je nám 28 a 27 a je to oficiálně
za námi. Konec, prostě šlus, sojka-rada
je pryč, je to tak a ne jinak. Jsme z toho
naměkko jako vajíčko. Tolik let, propána.
Půlku našeho života známe už lidi, co nám
navždycky přirostli k srdci. Gaisthal se nám
za ty roky stal prázdninovou rezidencí a
taky takovým naším domovem. Když jsme
tam Sojku tenkrát zakládali, vůbec jsem
netušili, kam to povede a jestli to vůbec
vydrží. Zda-li to není jen takové pobláznění
co prostě vyšumí. Ale ne, vydrželo to a byla
to bomba. Až do konce… Fakt, paráda!!!!
Chtěli bychom tímto všem zúčastněným
Sojkám poděkovat za bezva poslední
víkend, za to, jak jste se s náma rozloučili…
A jak jsme to my dva vnímali?

Tomík:
Unesli jste nás do auta a my chudáci
vystrašený s vočima zavázanýma jsme
vůbec nevěděli kam nás vezete. Nevěděli
jsme co nás čeká, a tak jsme se báli a drželi
se s Madlíkem za ruce. Hoooodně pevně.
Najednou to auto zastavilo, někdo nás vytáhl
ven a vedl nás někam pryč. Furt s těma
zavázanýma vočima. A to celý beze slova.
Zatáhli nás do nějaký místnosti z který se
ozývaly hlasy. Jak jsme vstoupili, všechno
ztichlo.
Posadili nás na zadek strhli šátky…. A
ejhle, uau, koukáte a sedíte v parádní selský
restauraci s masivníma stolama a klenutým
stropem.
Máme s Madlenkou každý osobního číšníka,
který čeká na každé naše přání a bez mrknutí
slova jej splní. Servíruje se aperitiv, pivečko,
bramboráčky se zelíčkem a vepřová pečínka.
S Madles jsme si krásně zavzpomínali na
naše společný zážitky, jak jsme se poprvé
viděli, jak jsme spolu jezdili a s kym všim
a tak vůbec…Skvělá chvilka…Jak jsme tam
přišli, tak jsme taky odešli, se šátkama přes
oči a už nás zase někam vezli. Někde jsme
vystoupili a šli naprostym tichem. Najednou
stát a šátky dolů…..a pak UAAAA!!!!
Rachot jak kráva a my stáli jak trdla, okolo
nás všude lidi a strašně řvali a tleskali a
bouchali do čeho se dalo. Moooc lekavé,
ale rozhodně překvapující. Vůbec jsem
z toho nemohl zaostřit. Dostali jsme parádní
hokejový sojka-dresy. A pak bylo promítání
filmu „Budete nám chybět“. Tim jste mě
teda dostali, brečel jsem nad dojemností

situace a zároveň smíchy nad obsahem
filmu. Ten okamžik jak sojkarada odchází a
Pája se otočí a pak jde za ostatníma…. ten
mě dostal a já věděl, že teď už je pro mě
sojkarada pasé a je to pryč. Bůůůů

Madleska:
Děcka, já jsem nervák, znáte mě. Když nás
Šógl vyvolal z místnosti po skončení voleb,
tak se mi udělalo úplně špatně. Přidal se
k němu ještě Luky a Špigy a s kamennou
tváří se nás snažili donutit převlíknout, že
vypadáme hrozně…Jenže já v tu chvíli měla
na sobě to nejlepší, co jsem měla s sebou a
Tomík neměl ani klíče od pokoje…Nakonec
nám zavázali oči a řekli, že od téhle chvíle
na nás už nebude nikdo mluvit. A šlo se. Já
když mám zavázaný oči, tak chytnu príma
psycho, navíc jsem moc nevěděla, co bude
a to mi nepřidalo…Posadili nás s Pomíkem
do auta, a už to začalo. „Tak Madles…Už
nás nepotřebujou, to víš…Teď nás zavezou
někam na skládku, nebo úplně do lesa,
tam nás vyloží a hotovo. Jo, jo. Už jsme
nadbytečný…“ Tak přátelé, to je parťák 
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Myslím, že organizátoři, kteří seděli tiše
vepředu, měli fakt radost, jak jim Tomík
nahrává, protože já byla zblblá a vyděšená
k smrti. Když nám rozvázali oči v Kaplicích
na večeři, tak jsem nevěřícně zírala na svého
milého muže, kterej nasadil „poker-face“
– aneb nehnul ani brvou a naprosto odmítal
komunikovat mimo rámec svých číšnických
povinností…V tu chvíli jsem pochopila,
proč se mi snažil hodinu před tím u večeře
odejmout talíř špaget, pod záminkou, že já
jsem malá a už mi to stačí, kdežto on hlady
nevidí. Věděl, že já dvě večeře nezbouchám,
ani kdybych se na hlavu postavila. Taky že
ne, nechala jsem si to zabalit, můj osobní
číšník Dava se o mě staral fakt vzorně –
díky! Ale myšlenka krásná, na tuhle chvilku
nezapomenu do smrti. S Pomíkem jsme si
tak krásně popovídali a zavzpomínali, že
bych vám všem taky přála, mít takovýho
parťáka na celý sojčí pouti, se kterým se
jednou takhle na rozlučce nařehtáte. Díky
vám za tenhle nápad moc!No příjezd zpátky,
to myslím za mě komentují fotky. Kruci, já
se tak lekla, že do dneška nevim, jak to,
že jsem nedostala na fleku infarkt…To byl
TAKOVEJ rambajs, že já se vás – přátelé
milí – normálně bála )) Smějte se mi jak
chcete, ale je to fakt. Za dárek díky, ten
dres miluju. A co mám říct k filmu? Vůbec
jsem nechápala, co to je? Kdy jste to točili?
Jak to, že jsem nic nevěděla? Prostě sem
koukala jako puk…Bylo to dojemný, a to,
že sem brečela já, to je prd, já už začala
brečet v momentě, kdy jsem se ze sojkarady rozhodla odejít. Ale když jsem viděla
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toho starýho pardála Poma, jak polyká slzy,
tak jsem vám v duchu smekla. A už nebudu
zdržovat. Díky za tu rozlučku, máte to u mě
nadosmrti.
Oba:
A co říct na závěr: Nové sojka-radě mnoho
štěstí a hodně energie do další práce…
Nová rado, máte v rukou velké bohatství.
Opatrujte jej a starejte se o něj. Bude vám
to stokrát vráceno…
p.s. Jo a až se budou loučit další, tak vy,
co to budete připravovat, nezapomeňte, že
my dva jsme vždycky k dispozici a moc se
těšíme, až vám to všechno pěkně postupně
vrátíme, jo?
Máme vás rádi – Madleska a Tomík

Setkání Česko-německého fóra mládeže v
Berlíně, 9.-12.11. 2006

Protože informovaný čtenář již jistě dobře
ví, co to Fórum mládeže je (jinak také
Jugendforum nebo JuFo), nebudu se zde o
tom sáhodlouze rozepisovat. Nicméně tedy,
věřte tomu nebo ne, jednoho listopadového
čtvrtka jsem se vydal za pomoci Českých
drah na cestu do německého hlavního města.
Uvítalo mě nové supermoderní hlavní
nádraží (které prý budou muset znovu
přestavět, představte si to…), přednost jsem
přesto dal spíše neopakovatelné atmosféře
někdejšího hraničního nádraží Berlin –
Friedrichstraße a vydal se spolu s několika
souputníky z JuFa dále autentickým
„úbánem“ do turecké čtvrti Kreuzberg, kde
už nás očekávala naše příjemná ubikace i
ostatní členové a koordinátoři fóra.

využívat finance a ostatně i tento plátek
– to vše se zde těšilo velké úctě. Také
zavedené postupy, které znám ze Sojky,
se v JuFu tu a tam snažím se střídavými
úspěchy používat. Zejména to bylo znát
v zásadní debatě o dalším smyslu a
fungování Fóra. Na druhou stranu se i já
tady mnohému učím, rozšiřuju své obzory
a mnohé z těchto zkušeností určitě někdy
zužitkuji.
Na podzim roku 2007 se jako vždy po
uplynutí dvouletého funkčního období
Fórum sejde v novém složení. Kandidovat
může každý ve věku 16 až 26 let, kdo se
nebojí zkusit něco nového a samozřejmě
koho zajímá vše, co se točí okolo českoněmeckých vztahů! Pokud na to máte chuť,
dejte mi vědět, nebo se mrkněte rovnou na
stránky JuFa: http://jugendforum.ahoj.info !!
Pája

Protože JuFo jako celek se schází jen
dvakrát do roka, bylo na programu spousta
zajímavých a zásadních věcí. Mimo jiné
jsme byli na snídani přímo ve Spolkovém
sněmu, viděli Angie Merkelovou „naživo“,
byli jsme uvítáni na velvyslanectví ČR…
Nebudu zacházet do takových podrobností,
ale snad vás potěší, že Sojka má i mezi
JuFáky dobré jméno – naše propagační
materiály, schopnost shánět a efektivně
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Ještě jsme pro vás objevili básničky ze
druhé etapy, které děti skládaly v rámci
„Dorfrallye“! Do minulé uzávěrky je do
redakce nikdo nedoručil, takže jste neměli tu
možnost se pokochat, ale teď ji máte!

3. V džungli
V džungli je zábava a sranda,
opic je tam celá banda.
Hadi visí ze stromu,
a při tom syčí na kunu.
Kuna se jen naparuje,
tygr kolem poskakuje.
A oni se přitom všichni smějí,
v džungli dovádějí.
4. V džungli

1. Der Dschungel
Im Dschungel ist was los
Alle finden es famos
Wenn die Elefanten tröten
Und die Affen sehr laut flöten
Sind die Schlangen sehr empört.
Shir Khan, der große Tiger
Will seine Freiheit wieder
Wir ham ihn in die Falle gelockt
Jetzt hat er einen großen Schock.
Jetzt haben wir ihn los
Das ist ja ganz famos.
2. V džungli
žije tam Mauglí.
V džungli žije taky slon
má velký uši jako hrom.
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V džungli žije opice,
ta má ráda nejvíce,
sladké banány
a zelené liány.
Je tam taky velký slon,
co má chobot jako zvon.
Had se plazí po zemi
a je celý zelený.

5.Die Affen rasen durch den Wald.

spívají si velice.

Sie wollen Shanti retten, bald,
Doch es ist ihnen zu kalt.

8.Feuer Feuer, das ist Shir Khan nicht
geheuer.
Nun versuchen wir es zu kriegen, doch das
ist so schwer wie fliegen.

Die Elefanten machen Allen platt,
Der Affenkönig ist ziemlich matt.
Die Schlange Kaa verrät uns nichts,
Wir machen uns auf die Suche des Lichts.
Balu mag sein Honig sehr,
Doch lieber hat er keinen mehr.
6.Chaos im Dschungel
Im Dschungel herrscht Chaos
King Luis ist der Boss,
Kein Wunder, dass das nicht Klappt,
Denn Shir Khan hat Shanti geschnappt!
Doch die Affen haben vor Wut gekocht
Und haben ihn gleich angelockt!

Shir Khan haben wir letzte Nacht gefunden,
Er ist uns ins Netz gegangen.
Shir Khan will uns zwar nichts sagen,
Doch wir werden nicht versagen.
Feuer Feuer, das ist Shir Khan nicht
geheuer.
Nun versuchen wir es zu kriegen, doch das
ist so schwer wie fliegen.

Mogli liebt Shanti sehr,
Doch Shir Khan gibt sie nicht her.
Das Chaos im Dschungel ist fatal,
Hinterlistig, spannend und genial!
7. Džungle
V džungli je krásně,
supice mají třásně.
Hroši si tu klidně leží,
v džungli nikdy nesněží.
Zebry, sloni, opice,
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Výcuc ze zasední sojčích rad
Místo konání: Nové Skaliny
Datum: 7. 10. 2006
Přítomní radní: Pavel Bobek, Michal
Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza Pražská,
Petr Špičan, Monika Ženíšková, Kristina
Klapalová, Petr Vondruška, Ondřej Křížek
Nepřítomní: 0
Přítomní přísedící: 0
Témata: volba předsedy, výkonného
místopředsedy, místopředsedy a pokladníka
Místo konání: Čelákovice
Datum: 18. 11. 2006
Přítomní radní: Pavel Bobek, Michal
Janoš, Lukáš Kadleček, Tereza Pražská,
Petr Špičan, Monika Ženíšková, Kristina
Klapalová, Petr Vondruška, Ondřej Křížek
Nepřítomní: 0
Přítomní přísedící: Lenka Rambousková,
Madla Purkartová, Matěj Slivič, Lukáš
Vedral, David Šimek
Témata: seznámení nových i starších
radních s jejich hlavní funkcí v radě
spolku, pozdravení a poděkování všem
přítomným přísedícím a nastínění jejich
polí působností, dlouhá debata nad další
propagací Sojky – jakým způsobem a kde
chceme, aby se o nás vědělo, seznámení
všech přítomných se způsobem financování
sojčích akcí, ujasnění dne a místa konání
plesu spolku, vyslechnutí každého ohledně
vizí do budoucna a nastínění personálního
obsazení táborů v roce 2007
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Řešení sudoku z následující strany:
1.liga

2.liga

1.liga

2.liga

Řešení naleznete na předcházející straně.
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