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Módní policie, Sojka na drátě a další oblíbené rubriky...
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ÚVODNÍK

Čauky mňauky miléSojky a milá Sojčata
z našíškolky!
Den se se dnem sešel a vy držíte v ruce další vydání
našeho milého Zobáku dokořán! Zatímco v minulém
čísle jsme se uskrovnili na pouhých pár stránek, aby se
vám do rukou dostaly naše hustokruté letáky,
tentokrát se již smrsknout nehodláme a přinášíme vám
meganabité super číslo! Tak se pojďme společně
mrknout na zoubek tomu, co nás v tomto čísle čeká!
A když mluvíme o zoubcích, jezte sladkosti klidně
po kilech a kazíků se nebojte, odteď vám je může
ošetřit naše dvorní zubařka Kačák – a tomu my říkáme
příjemná návštěva u zubaře! :-)
Máme za sebou další ročník vydařeného SUPER
velikonočního tábora. A že to zase stálo za to! Počasí
bylo sice vskutku aprílové, sluníčko svítilo, chvíli
pršelo, chvíli sněžilo, ale to nám naštěstí vůbec
nevadilo. Rozhodně se vyplatilo jet a pouze ti, kteří
tábor absolvovali, se nyní mohou pyšnit titulem
Superhrdina. A kdo nejel, ten může leda zakápnout
slzu a utřít nos. Abychom si ale velezážitky nenechávali
pro sebe, čeká vás v tomto čísle nespočet reportů
a vzpomínek na tábor.
To ale není samozřejmě vše, během OLA byla naše
obávaná módní POLIZEI Rosalinda Regenbogen
pořád ve střehu (tedy spíš její tajný špeh) a taky
pro nás ukořistila pár pěkných kousků do své rubriky.
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Možná jste mezi nimi i vy, tak se nezapomeňte
podívat. V bulváru od Kačáka se zase například
dočtete něco o epidemii, která se nám šíří celou
Sojkou. Tak rychle nalistuje, abyste se taky nenakazili!
Čeká vás i spousta dalšího, ale víc neprozradíme. Snad
jenom abyste nezapomněli: z poslední stránky na vás
štěká sojka pes Hugo a má pro vás exkluzivní plán
na léto. Ke čtení si račte uklohnit nějakou dobrou
svačinu (to bude pošušňáníčko, co třeba Hawai
toast?), usedněte na své pomlázkou vyšupané pozadí
a dejte se do čtení!

Tak čau a PÁ, Vaše ReRa TeLéPá

PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

MiléSojky, milíkamarádi,
v minulém čísle jsme vás informovali o rutinní kontrole
vyúčtování státních dotací, které Sojka obdržela
v
letech
2008-2010.
Nyní již
známe
výsledky – ze strany finančního úřadu nebyly shledány
žádné nedostatky ani vzneseny připomínky. Ostatně
jiný výsledek ani nešlo očekávat, protože pokladník
Pája se o sojčí poklad stará svědomitě a zodpovědně
a kromě toho nad pokladníkem bdí také oko naší
dozorčí rady.
Když už jsme u těch financí, rád bych vám také sdělil
radostné novinky týkající se dotací pro rok 2012.
Obdrželi jsme totiž dotace ze strany Ministerstva
školství a také od Česko-německého fondu
budoucnosti. Je to pro nás milé překvapení a hlavně to
znamená, že jsme si i pro letošní rok mohli dovolit
uspořádat velikonoční tábor ve velmi pěkném
prostředí ve Sportcentru v Žinkovech u Plzně.
Takže dobrá práce rado! Jen tak dál! :-)
O velikonočním táboře neboli OLA se dočtete
na jiných stránkách, takže alespoň ve zkratce:
Zúčastnilo se přesně 40 účastníků, což byl náš
cíl – navíc se nám podařilo mít vyrovnaný počet
českých a německých účastníků (Němci měli
o jednoho účastníka více než my). Prostředí Žinkov
nám bylo dobře známé již z loňského roku, takže jsme
věděli, že nás čeká ubytování i stravování na vysoké
úrovni a zároveň možnost využít dvě tělocvičny,
hřiště s umělým povrchem nebo pěkné okolí s lesy,
které začínaly hned za domem. S takovým zázemím
odpadá mnoho starostí a tým vedoucích se tak může
věnovat naplno běžnému chodu tábora.

Vzpomínám si ještě na ročníky OLA, kdy se nás denně
trápily problémy s topením, jídlo se občas téměř
nedalo pozřít a zařízení pokojů se rozpadalo. Doufám
tedy, že i pro další roky se nám podaří zajistit
pro velikonoční tábor dostatečný rozpočet, abychom
i nadále měli pro velikonoční tábor k dispozici tak
kvalitní zázemí jako letos.
K samotnému průběhu tábora bych jen rád dodal,
že přes mé počáteční obavy (poprvé jsme se s Nini
účastnili tábora v roli hlavních vedoucích) vše
fungovalo velmi dobře. To byla z velké míry zásluha
sehraného týmu, ve kterém panovala pohoda, a to se
pak odráželo na fungování celého tábora. Samozřejmě
je vždycky co zlepšovat, takže nás zajímají jakékoliv
postřehy, nápady, kritika, stížnosti, abychom neusnuli
na vavřínech, ale aby naše tábory pořád zůstaly
nejlepší! :-)
Po skončení OLA nás čekal nejen závěrečný úklid, ale
také zasedání rady, na kterém jsme se věnovali
především vyhodnocení proběhlého tábora a dále pak
plánování budoucích akcí.
Někteří z vás se mě ptali, jak to bude
letos s Bambiriádou. Rozhodli jsme se, že letošní
ročník vynecháme a nebudeme mít na Bambiriádě
vlastní stánek, protože to bylo v minulých letech pro
nás časově velmi náročné a pro letošní rok bychom
rádi koncentrovali naše síly na jiné aktivity a akce.
Pokud se v příštích letech najde dostatek lidí a sil,
určitě by bylo vhodné, aby se Sojka opět
na Bambiriádě ukázala a prezentovala svojí činnost.
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Dále nás čekají přípravné víkendy k oběma etapám
letního tábora. Gaisthal Klasik bude opět probíhat
pod vedením sehrané dvojice Léni a Juliána. Gaisthal
Junior bude za českou stranu letos premiérově šéfovat
Anička, společně s Tobim (který byl hlavním vedoucím
už v minulých letech). Tak držím palce, ať se přípravy
vydaří. :-)

Přihlášky jsou v provozu, místa se plní, ale určitě
budeme rádi za jakoukoliv pomoc s reklamou
a propagací našich táborů!
Brzy na viděnou! :-)

Petr

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE
MémiléSojky,
po zimním sojčím spánku vám ve vaší schránce
poštovní přistálo nové, informacemi, reporty a dalšími
postřehy doslova nabité číslo Zobáku dokořán.
A stejně jako se v odbodbí jara příroda znovu
probouzí k životu, tak i náš garrulus glandarius pěkně
odpočatý a svěží každé jaro vylétá ze svého hnízdečka
vstříc další (nejen) česko-německé sezóně. Jeho
prvním jarním počinem samozřejmě nemohla být jiná
akce než Velikonoční tábor (sojkaprofíky též
nazývaný OLA čili Osterlager) v Žinkovech, ale
nepředbíhejme, ještě než vás zpravím o této právě
proběhlé jarní události numero (číslo) uno ( jedna),
musí přijít na přetřes restíky ještě z roku minulého
a ze začátku toho nynějšího, abyste viděli, že ten
náš garrulus nespí zas až tak tvrdě a i v zimě tu
a tam úřaduje.
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Z

ačátek podzimu roku minulého patřil oslavám
15 let od založení Sojky. V tento velký den
ve znamení čísla 15 (oslava 15 let dne 15. října a ještě
ke všemu v den svátku jedné významné osobnosti) se
všechny Sojky i Krakokonošové i naši kamáradi
z Německa slétli do areálu Chvalského zámečku
v Horních Počernicích, aby Sojce pogratulovali k právě
nabytému občanskému průkazu. O průběhu večera
vás nemůže informovat nikdo povolanější než náš
předsedající Peťa, a proto už si svůj zobáček zavírám
na petlici, abych těm, co měli rýmu a museli zůstat
doma, neprozradila úplně všechno a Peťa mi pak
nevynadal, že to pro vás psal úplně zbytečně.

A

nezastavili jsme se ani v měsíci listopadu. Sojka
své zástupce rozesílala nejen po českých luzích
a hájích, ale i do nedalekého Bavorska. Začátek
listopadu patřil pracovnímu setkání na téma

spolupráce v oblasti práce s mládeží na památných
místech v Terezíně.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

Setkání navazovalo na setkání v Lidicích v roce 2009
a na setkání ve Flossenbürgu v roce 2010. Sojku
na proběhlých diskuzích a prezentacích reprezentoval
Peťa a celá akce pak probíhala pod taktovkou našeho
spřáteleného Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem.

spokojeni, a to jak se samotným průběhem celého
semináře, tak s aktivním přístupem všech účastníků.
Na závěr se sluší poděkovat Česko-německému fondu
budoucnosti, bez jehož finanční podpory bychom
tento poslední listopadový víkend strávili leda tak
doma na zadnici.

I

A

další podzimní akce, na kterou Sojka vyslala svého
zástupce, byla počinem Tandemu. V Bayreuthu se
dne 19. listopadu předávala ocenění „Na správné
cestě“ za příkladnou česko-německou spolupráci.
Sojka a SdJ se umístily na druhém místě a diplom
a finanční odměnu jela do srdce Horních Frank
přebrat moje maličkost. Do krosny jsem zabalila
malou večerní a střevíčky na dvaceticentimetrovém
podpatku a jelo se. V hotelu Goldener Hirsch
(osazenstvem našeho pokoje familierně nazývaného
„Hiršák“) takovou parádu jaktěživ neviděli,
pan recepční málem spadl ze své recepční stoličky,
když jsem procházela na slavnostní ceremoniál
(konající se tělocvičně, z čehož vyplývá, že jsem byla
maličko overdressed). No a protože cena samozřejmě
nepatřila jenom Sojce, ale i SdJ, na pódiu se mnou
pro ocenění vykročila i Katha Ortlepp, která, jen tak
mimochodem, celý slavnostní večer i moderovala.
To koukáte, dámy a páni!
Pozorný čtenář teď jistě zbystří, že o tomhle už možná
někdy byla řeč. A má pravdu, ten chlapec, anebo
slečna. O listopadové JAPĚ ve Waldmünchenu vám
v našem vánočním Minizobáčku referovala Anička
a akce by se tak mohla jevit jako uzavřená, vyřízená,
vyhodnocená a šmydra vydra. Zkrátka by se mohlo
zdát, že je netřeba se k ní dále vracet. Jenže to by pak
můj sloupek nebyl kompletní a to já nerada. Proto mi
dovolte ještě jednou zmínit to, že akce sklidila velký
úspěch nejen u účastníků. I organizátoři byli nadmíru

již se přehoupáváme z minulosti do současnosti
a rázem se ocitáme v roce 2012, tedy v roce,
ve kterém má podle mayského kalendáře dojít
ke konci světa tak, jak ho známe. Uvidíme, jestli se
mayské předpovědi vztahují i na Garruluse
glandariuse – zatím tomu nic nenasvědčuje, neboť
v Sojce i nadále vše šlape jako na drátkách. Posuďte
sami.
nor: Zasedání radních Sojky s radními z SdJ

Ú v Rybníce a jako třešnička na dortu zasedání rady
spolku. Stále únor: Přípravný víkend velikonočního
tábora ve vile Vilekule pod taktovkou nových hlavních
vedoucích Peti a Nini. Březen: Důkladné přípravy
velikonočního tábora, ladění posledních detailů.
Konec světa stále nikde. Buben. Pardon, duben:
Velikonoční tábor 2012 v Žinkovech u Plzně
a následné zasedání rady spolku. Stále nic nenapovídá
tomu, že by měl nastat konec světa. No a když se to
vezme kolem a kolem, po skončení „OLA“ už ani konec
světa nastat nemůže, protože, jak sami víte, v sobotu
7. dubna, tedy v den skončení velikonočního tábora,
se ze Žinkov na všechny světové strany rozlétli
superhrdinky a superhrdinové, kteří by s případným
koncem světa tak, jak ho známe, pořádně zatočili!

Ahoj, Vaše Terka
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ZVEME VÁS NA

P

řijde mi, že se opakuju, ale co naplat? Roční
obodbí se točí rychlostí velkého řetízkového
kolotoče (tzn. dost rychle) a já už vás zase zvu na léto
se Sojkou. Žádná velká překvapení se v této rubrice
konat nebudou. I když možná vlastně ano, ale o tom
až nakonec (sice nepřijede Japonec, ale plesová
sezóna a to netradičně na podzim a k tomu ještě něco
navrch).

N

V

Junior
G aisthal
19. – 25. srpna 2012

ezmeme to ale hezky popořádku, zájemci nechť si
vezmou svoje notýsky a kalendáře do ruky
a zapíšou si (ale pozor, ještě ne do kalendáře, nýbrž
za uši) že letos to na sojčích táborechzaset bude stát
za to! Krok číslo dvě – s pomocí kalendáře, který právě
třímáte v ruce, spočítejte, kolik vám je let. V případě,
že jste ještě neoslavili sedmnáctý rok svého života,
máte vyhráno, protože to znamená, že účasti
na táboře Gaisthal Klasik nebo Gaisthal Junior nic
nebrání. V případě, že tomu tak není, nebojte se vlka
nic, i pro vás třeba něco vymyslíme.

jste pomocí svého kalendáře spočítali, že je
J estliže
vám 13-16 let, posílejte přihlášky na tábor Gaisthal

Klasik. Ten se letos koná v termínu
5. – 18. srpna 2012 a na plánu není nic napínavějšího

a dobrodružnějšího než cesta do budoucnosti. Chceteli se dozvědět, jak bude vypadat Léňa s Juliánem se
stařeckou holí a bílou kšticí (nebo lesknoucí se pleší,
v případě Juliána:-)), je Gaisthal Klasik tou správnou
volbou! Cena za tábor je pro členy Sojky 170 eur
a nezapoměnte, že v případě, přivedete-li na tábor
jako členi Sojky novou tvář, platí pro vás oba cena
ještě výhodnější, a to 160 eur. Doprava je jako každý
rok organizovaná Sojkabusem a další podrobnosti
včetně toho, co kolik trenclí a spoďárů si zabalit
do kufru, co nechat doma a jak se na tábor přihlásit,
najdete na www.sojka.cz.
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o a jestliže jste pomocí vašeho kalendáře nebo
maminky spočítali, že vám ještě třináct let
nebylo, ale naopak, je vám mezi 8-12 lety, je to jasný,
jede se na Juniora! Ale pozor, ne na salám junior,
nýbrž na tábor Gaisthal Junior, a v tom je rozdíl,
vážení. Neboť zatímco salám junior je produktem
pouze čtyřicetiprocentním, v případě tábora Junior
mluvíme o produktu stoprocentním!
letos proběhne v termínu
a zanese vás do Říše
pohádek. Už teď se na vás těší princezna Anďulína se
svými dvorními dámami a princ Tobilín, který možná
přijede na bujném oři, anebo taky ne, to se ještě uvidí!
Každopádně je na co se těšit. I na tuto etapu letního
tábora Gaisthal vyjíždí Sojkabus a i na Juniora
nabízíme zvýhodněné ceny jak pro členy Sojky, tak
i nové tváře, které na tábor naši stávající členové
přivedou (cena pro členy tedy činí 110 eur, varianta
„nová tvář“ pak 100 eur). Více informací i elektronické
přihlášky jsou na www.sojka.cz, další dotazy pak rádi
zodpovíme na emailové adrese sojka@sojka.cz.

Z

dá se to možná trochu předčasné, ale zastáváme
názor, že čím dříve se to vytroubí do světa, tím
větší švanda to pak bude! Samozřejmě, že není řeč
o ničem jiném než o Sojkaplesu, tedy akci, která se
v minulých letech konala spíše v jarních měsících.
Ale protože život je změna, vyhradili jsme pro toto
exkluzivní setkání Sojek a Krakonošů a vůbec všech
spřízněných duší termín 6. října 2012. Na tento den
tedy neplánujte žádné oslavy strýčkových narozenin,
ani žádnou svatbu nebo jinou podobnou konkurenční
akci, protože se chceme sejít v co největším počtu
a roztančit celou Prahu, minimálně pak Žižkov, žáno!

ZVEME VÁS NA

A

no, tušíte správně, místo konání je v Prazééé,
konkrétní ulici a číslo popisné uveřejníme
až po úplném dojednání prostor, ve kterých se tato
vypečená taškařice bude konat. A vězte, že je na co se
tešit!

sem v úvodu slibovala, nakonec nepřijde
J akJaponec,
ale plesová sezóna a k tomu něco navrch.

Plesovou sezónu už máme vyřízenou a zbývá jen to
„navrch“. Jak každá vzdělaná Sojka ví, čítá funkční
období radního
dva roky. Poslední členské
shromáždění a volby se uskutečnily v roce 2010
a z toho nám vyplývá, že o letošním podzimu se bude
znovu rozhodovat o tom, kdo se bude spolupodílet
na dalším směřování a fungování Sojky. Tyto řádky
tedy patří hlavně těm, kteří uvažují, že by na letošním
členském shromáždění eventuálně předstoupili
před voliče a ucházeli se o funkci radního spolku.

před samotným členským shromážděním
J elikož
( jehož konání je naplánováno na konec listopadu

2012, konkrétně 23. – 25. listopad v Žinkovech)
chystáme pro takové uchazeče víkendový workshop,

který by jim blíže nastínil, co práce radního obnáší
a zasvětil je do tajů vnitřního fungování spolku, bylo
by fajn, kdyby potenciální kandidáti o své kandidatuře
začali přemýšlet trochu s předstihem a náš podzimní
workshop pro ně nebyl z časového hlediska
nepříjemným překvapením. Zmiňovaný workshop se
bude konat s nejvyšší pravděpodobností
2. – 4. listopadu 2012 a je otevřen všem vážným
zájemcům o funkci radního spolku. Zároveň bych
chtěla poznamenat, že v žádném případě není
povinností eventuálních kandidátů se ho účastnit ani
není povinosti nikoho komukoliv oznamovat úmysl
kandidovat. Toto setkání by mělo být příležitostí
k nahlédnutí pod sojčí pokličku a mělo by posloužit
jako prostor pro vyjasnění případných dotazů
a nejasností ohledně fungování radního v rámci rady.
Je tedy o čem přemýšlet, podzim se zdá být daleko, ale
pozor, jaro už je v plném rozpuku, léto uteče jako
voda, ani se nenadějete a listopad je tu. Vždyť vám to
povídám, jako na řetízkáči!

Vaše Terka
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BULVÁREK

AhojSojky,

tak jsem tak přemýšlela, co do tohoto Bulvárku
napsat, a protože jsem letos nebyla na SUPEROLA,
tak to bylo opravdu těžké. Slyšela jsem na OLA jen
samou chválu, žádnou pomluvu, stížnost ani drb,
a proto jsem se rozhodla, že se budu věnovat spíš
událostem předvelikonočním. Mezi Sojkami se totiž
rozmohla nějaká epidemie tloustnutí a stárnutí, která
je spojená buď s věkem, nebo úporným studiem či
pracovním nasazením.

Terka: Odevzdávala v březnu diplomovou práci

a takhle dopadla po několikaměsíčním psaní práce
a studování všelijaké literatury, nedělala nic jiného, než
jen psala a seděla a jedla a jedla…

Luky: Oslavil před nedávnem třicetiny a takhle teď
vypadá, staroch. :-)

Kačák: V únoru jsem dodělala vysokou školu a dva

týdny na to jsem si nechala vytrhnout horní zuby
moudrosti (už nejsou třeba). Takhle jsem dopadla,
několik dní jsem nemohla vůbec jíst a trochu jsem
i zhubla. Když jsem se mohla konečně najíst, tak jsem
strašně přecpala a docela jsem ztloustla… Teď už je to
lepší, ale zbyly mi z toho vrásky…
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BULVÁREK

Óňa: Pamatujete si ještě na něj? Docela sešel. :-)

Připravuje se teď totiž na advokátské zkoušky a asi
z toho má pár nových vrásek.

LÍBÍ SE VÁM TYHLE ZMĚNY?
NEMĚLI
BY
SE
DOTYČNÍ
ZAMYSLET A PODNIKNOUT NĚCO
PROTI TLOUSTNUTÍ A STÁRNUTÍ?
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BULVÁREK

Adélko, co nějaká sportovní rada? Nebo dietka? Nebo
snad plastika? :-)

Léňo, jak zamaskovat ty vrásky a stařecké skvrny?

„Nežrat a cvičit!“

„Poslouchejte Čokovoko a Gaga a všechno se dá
do oukeje samo!“

Kačák

GHOST WRITER
Nová epidemie v Sojce: tloustneme
a stárneme. Tak zní nemilé zjištění
Kačáka v aktuálním čísle zobáčího
bulvárku. Ghost Writer přináší
exkluzivní zpovědi těch, kdo byli či
jsou epidemií postiženi. Na závěr vám
nabízí odbornou pomoc naší závodní
sojčí lékařky MUDr. Kristiny Klapalové,
která radí, jak se epidemii účinně
bránit a co dělat pro to, aby na vašem
těle nepřerostla v pandemii.
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Terka Pražská: „Byl to doopravdy průšvih. Víc než
měsíc jsem se nemohla hnout od počítače, zatímco mi
můj přítel Lukáš, znamenitý to kuchař, každých pár
hodin servíroval bifteky a vůbec nejlepší lahůdky české
i mezinárodní kuchyně. Dobře věděl, jaký nápor
pro mě diplomka představuje, a tak mi chtěl aspoň
takhle zpříjemnit nelehké dny a týdny. Ve stresu
a vytížení jsem si ani neuvědomila, kolik jsem
přibrala – to mi došlo až v den odevzdání, kdy jsem jen
stěží obtočila šátek kolem krku (viz fotodokumentace
v bulváru – pozn. red.). Naštěstí jsem hned
po odevzdání nastolila odtučňovací kúru zvanou Frída
SUPER 3000+, která mi denně umožnila spálit

GHOST WRITER

přes 3000 giga – ano, slyšíte správně – gigakalorií.
Nevěřili byste, jak lehko se s Frídou hubne: běhání,
cvičení, čmuchání, sbírání exkrementů atd. – je až
neuvěřitelné, kolik energie tak člověk denně spálí.
Protože budu s VŠ cobydup hotová, plánuju založit
vlastní školu hubnutí. Patentovat si nechám nejen
metodu Frída SUPER 3000+, ale i slogan ‚Frída – a zas
se cítím lehká jak chomáč psích chlupů‘. Již brzy o mně
uslyšíte v teleshoppingu!“

Nakonec jsem po konzultaci s novopečeným
táborovým zdravotníkem Davčou dospěl k závěru, že
jedinou cestou k odstranění vrásek bude tzv. lipidální
zahlazovací kúra – jinými slovy, pár kil navíc by mělo
vrásky zahladit. Koupě auta a omezení pohybu byla
prvním krokem, který však prozatím selhává. Zkrátka
ne a ne přibrat – a vrásky přibývají dál. Proto uvažuji
jet v létě na zotavovací pobyt do Gaisthalu, jelikož tam
je jídla vždy dost a kuchyně výborná… Hlavní vedoucí,
vezmete mě do týmu?“

Kača Spielmannová: „A je to venku. Nečekala jsem, že

Ondra Křížek: „Právničina těžká dřina, znáte to! Tři

roky koncipientství a jako další štace přicházejí
advokátské zkoušky. Taková je cena, kterou člověk
platí za to, aby naše země (a Sojka) měla dobré
právníky – a já jsem ochoten ji zaplatit. Avšak s jednou
věcí se nevyrovnám, a to jsou vrásky, které mi léta
těžké práce vepsala do tváře. Zkusil jsem nejrůznější
formy léčby – bez úspěchu.

se to provalí tak rychle. Totiž: důvodem mé absence
na radě za poslední více než půlrok nebyla zdaleka jen
maturita, která mě čeká během pár dní, ale i to, že
ve své současné formě se prostě na Sojce nemůžu
ukázat. Módní policie by si na mě určitě pochutnala.
Denně sedím doma nad knihami, vysadila jsem
tancování a ušetřené peníze investovala do ‚domácího
pamperladenu‘, který jsem si už několikrát nechala
vybavit novým nášupem dobrot. Došlo to tak daleko,
že bych se málem ani nevešla do auta – no naštěstí má
Davča fáro velký, tak aspoň to. Po maturitě ale
nasadím tvrdou dietu – uvažuji o Frídě SUPER 3000+,
viděla jsem to v teleshoppingu. Takže v létě zas budu
fit a lehká!“
(Na žádost respondentky neuvádíme aktuální
fotografie.)
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GHOST WRITER

Kristina Klapalová: „Epidemie či snad i pandemie
stáří a tloušťky? To se mně osobně skutečně nemůže
stát. Podívejte se na mě a na mou sestru Kačenku
(zvanou Drex – pozn. red.), my nestárneme,
naopak s každým novým rokem mládneme.

Díky studiu medicíny jsem si mohla ověřit, že má
metoda – již v době gymnaziální docházky započatá
a empiricky dokonale ověřená – zkrátka funguje.
Hlavními zásadami je spokojený životní styl, který
vyvažuje jak sportovní složku (např. lyžařské zájezdy
do Špindlerova Mlýna), tak tzv. ‚sociální wellness‘,
spočívající v častém kafíčkování s kamarádkami.
Oddejte se tedy tomu, po čem jste vždy toužili,
naslouchejte svému tělu, necpěte do něj tučná
jídla – kofein i taurin vám dají energii bez zbytečných
kalorií. Nejen že budete skvěle vypadat, budete se tak
i cítit. V případě dotazů volejte na mou bezplatnou
infolinku 608 719 766 nebo se zkrátka stavte v mé ordinaci.“

Ghost Writer
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SOJKA NA DRÁTĚ

Tožzdar jak sviňa všeci.
Jsem rád, že se nám podařilo vygómat špaténku
v bódě. Naše škola superhrdinů je v cajku a za to vám
patří velké děkan. Ale teď již rychle k naší otázce, která
tentokrát zněla:

Čím byli krmeni tučňáci na našem
výletě v Zoo Plzeň?

Martin Fröhlich: Rybama, sardinkama
Hedvika Nová: Rybama… hmmm nevím, sardinkama?
J akub Novák: No nějaký ty ryby no nevím … tuňák ?
David Čáka: Rybama, třebááááááááá sleď?
Markéta Hudečková: Rybama … no mrtvejma rybama
ne? :-D

Vladimír Balakšej: Nějaký ty malý … Makrely nebo …
Peťa Vondruška: Sleděma
Adélka Bosáková: Rybičkama … Sardinkama?
Týnka Šimková: Rybama, ale jak bylo to slovo.

(Hluboký nádech). Nevím přesně, nevzpomenu si…
Sabri Fröhlichová: Rybami, pstruhama …
Terka Foglarová: Sleděma …
Linda Rybková: No takovýma malýma rybama, něco
jako makrelama…počkej… no nějakýma malýma
prostě.
Adam Štorek: No rybami, konkrétně nevím…pstruh?
Adam Virostko: Rybami, tuňák
Ráďa Fáriková: Rybkama … sardinky ne, nějakýma
malýma … fakt nevím.
Matěj Jakubčík: Rybama … Sardinkama
Jirka Královec: Rybičkama, malýma…plavacíma :D
Čudla nějaká malá… Joo sardinka

A správná odpověď zní: Sleď. Většina z vás by příště
měla dávat větší pozor, protože nikdy nevíte, kdy se
tučňák zase napapá a vás sojka na drátě načapá!
No by bylo pro dnešek všechno, mějte se krásně,
skládejte básně, já rozhodně budu a teď už radši pudu
;-)

Davča
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MÓDNÍ POLICIE

Zdareeeec, bazareeeec super(pra)ženy a
superchlapáci.
Tentokrát nečekejte žádný čajíček a lavískování,
protože letošní jaro je prostě vodvaz! To jste všichni
potvrdili na OLA 2012, a že to stálo za to, o tom se
přesvědčte v nejnovější, nejžhavější a nejkruťáčtější
módní superpolicii!!!

zdravá výživa a zdravé trávení celkově přispívají
k pocitu spokojenosti sám se sebou i celého týmu.
Nicméně, pozor na doplňky a detaily z izolepy – jsou
špatně odbouratelné a nešetrné k životnímu
prostředí!!!

Suverénní na první pohled
Ekoman
Začneme poněkud tvrdým oříškem. Linus se hned
z jara pokusil vyrazit nám dech, a skoro se mu to podařilo. Chválím, že se hlásí k ekotrendu, koneckonců

16

U těchto žáků školy Superhrdinů je na první pohled
vidět, že zrnko padlo na úrodné pole. Jejich sportovní
outfit svědčí o jejich zápalu. Velmi vydařený je i výběr
potisku trička – „no limits“ – proč nedat najevo, že
na to máte!

MÓDNÍ POLICIE

Kérky jedou!

Cccccc…..aaa!

Přesně tak, tento úlovek odpovídá nesvázanosti
letošních trendů! Právě i takovouto superkérkou
můžete světu ukázat, jak mocinky jste nabušení! Terce
a Domimu se to rozhodně podařilo a všichni jim to
věříme! Jen tak dál!

Ani tento párový model není o nic méně žhavý. Léňa
a Pája to zkrátka umí! Nejžhavější kombinací jsou
ovšem jejich svěží proužky! Myslím, že není co dodat,
stačí se jen kochat :-)

Vo co go?

Cože?!
Na vlastní seriál to nebude!
Slušný mainstream...
Very good!
Magehypersuperturbo!
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MÓDNÍ POLICIE

Kam s nářadíčkem?

Klasika nikdy nezklame!

Tak tento problém se Luky nebál řešit osvědčeným
způsobem pro dámičky! Ano, skutečně je Luky
zarputilým nositelem příručních kabelek. Ale chlapáci,
nevysmívat se. Každá skutečná kráska vám potvrdí, že
bez kabelky to prostě dneska už nejde! Luky, těšíme se
na tvé nové objevy, jsi prostě drsňák!

Přesně to potvrdila i Sabrina svým zdánlivě
jednoduchým, nicméně velmi podařeným výběrem
trička. Sabrino, jsi zkrátka superkočka a víš jak na
to – to je vidět na první pohled!

Slunce v duši a žhavé módní léto vám přeje

Vaše Rosalinda Regenbogen
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Oslava 15 let Sojky
Milí čtenáři, mám tu příjemnou povinnost napsat
krátkou reportáž o velkolepé události. Tou událostí
byla oslava 15 let od založení Sojky, která se konala
15.10.2012 ve Špejcharu na Chvalské tvrzi
v Praze - Horních Počernicích.
Na začátek ale trochu odbočím a krátce připomenu
předchozí velké jubileum, které se konalo v roce 2006,
kdy Sojka slavila svých 10 let. Tenkrát se oslava konala
ve starém dobrém Gaisthalu za skutečně hojné účasti
z české i německé strany. Byla to oslava velkolepá a
čekal na nás bohatý program s několika vyvrcholeními
- ať v podobě celovečerního filmu o Sojce nebo
při vypouštění lampiónů s přáními Sojce do dalších let
nebo v podobě inovativní večerní Gelandespiel.
Ale teď už zase zpátky (nebo spíše vpřed) do roku
2012 k oslavě sojčích patnáctin!
První účastníci se začali na místo sjíždět už krátce
po poledni. K vidění byla drobná výstava mapující
vývoj Sojky od vzniku v roce 1996 až do současnosti.
Účastníci oslavy tak měli možnost prohlédnout si
výběr z těch nejpovedenějších fotek sojčí historie,
zavzpomínat a také si přečíst některé vybrané
Tagesberichty z letních i velikonočních táborů.
K vidění byl také archiv našeho oblíbeného plátku
Zobák dokořán včetně raritních kousků, kterými byly
první výtisky.
Dále na účastníky čekalo pohoštění formou rautu
a samoobslužný bar. A protože Sojka samozřejmě
ráda hoduje, na programu byla mimo jiné i soutěž
o nejlepší, nejhezčí a nejchutnější dort. Bohužel už si
nevzpomínám, který z těch dortů vyhrál a kdo byl jeho

výrobcem, ale dobře si vzpomínám, že když jsme se
do dortů pustili, za chvíli z nich nic nezbylo :-)
Během odpoledne se sál postupně zaplňoval, přijeli
také naši kamarádi z Německa a atmosféra začínala
nabírat otáčky. Zajímavé také bylo, že šlo o jednu
z mála akci, na kterých se mohli potkat jak lidé, kteří
stáli u zrodu Sojky, tak bývalí členové rady, přísedící,
bývalí táboroví vedoucí a účastníci, společně se
současnou aktivní sojčí generací a dokonce i se
současnými účastníky táborů - účast na oslavě totiž
nebyla omezena věkem.
Večerní program zahrnoval několik proslovů, dále pak
promítání filmu složeného z archivních záběrů
z táborů a dalších akcí a v neposlední řadě nás také
čekalo slavnostní předání dárku. Všichni zúčastnění si
domů odnesli exkluzivní tašku na dokumenty s logem
Sojky. Následovala neformální část oslavy, při které
pokračovaly diskuse, ale také se tančilo a zpívalo
(společně jsme si zazpívali několik našich oblíbených
gaisthalských hitů). Oslava pokračovala až
do pozdních večerních (nebo spíše brzkých ranních
hodin), kdy se poslední hosté odebrali do svých
domovů nebo do nedaleké ubytovny.
Na závěr bych rád poděkoval Městské části
Praha 20 - Horní Počernice za zapůjčení prostoru
Špejcharu na Chvalské tvrzi, kde se oslava konala.
Zkrátka a dobře, šlo o více než příjemné setkání a
za sebe musím říct, že se mi oslava líbila a dodnes
na ni rád vzpomínám. A kdo tam nebyl, ten prohloupil,
protože další velká oslava nás čeká zase až za pět let!

Petr
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Superrada v Rybníku 10. – 12. února
2012
Těžko tomu věřit, že se tradiční setkání pomazaných
hlav z řad rady Sojky a předsednictva SdJ Ndb./Opf.
konalo letos již po deváté – má maličkost totiž
pamatuje úplně první akci tohoto druhu, která
proběhla v roce 2003 (to jsem byl ještě malej š(p)unt)
ve Furth im Waldu pod taktovkou tehdejších šéfíků
Lea Poldise Černého a Marlenky von der Pfurzfamilie
Lenczyk. Toto utajené, pozapomenuté skorojubileum
jsme nevědomky oslavili tím, že jsme si letos
superradu náramně užili a udělali nejeden dobrý
skutek.
Jako obvykle jsme vyrazili v sestavě dvou vozů, které
byly v pátek večer přistaveny k branám obchodního
centra „Zlý čin“ na okraji Prahy. Po zaplnění žaludků
v rychlém občerstvení jsme práskli do bot, navštívili
Nýřany (tentokrát bez kozy uvázané na vjezdové
ceduli – asi byla moc velká zima) a už jsme byli na lidu
a aut prosté silnici spojující dálnici D5, městečko Bělá
nad Radbuzou a naši cílovou destinaci – kultovní
rekreační středisko Rybník v Českém lese, vzdušnou
čarou nějakých dvacet kilometrů od Gaisthalu.
Silnice vedoucí do Rybníka je úzká, temná, klikatá,
tajemná, plná jehličí (nalézajícím se na okolním lesním
porostu), výmolů (ty jsou ve vozovce) a sněhu
(na porostu i vozovce). Lidu a aut prostá však nebyla
zcela. Po cestě jsme totiž natrefili na tajemný vůz
v příkopu s rozsvícenými světly, kterému se onen sníh
na silnici málem stal osudným. A tak jsme se
seznámili s jeho již bývalým řidičem Vencou, legračním
to chlapíkem, který měl namířeno z Rybníka do Plzně
(a taky slušně nakoupeno), ale nakonec daleko nedojel.
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Nešťastníka, který si však moc starostí nedělal, jsme
odvezli zpět do Rybníka, kde s námi a místními
firmami navzdory svým plánům zůstal celý víkend.
A třeba tam je ještě dnes!
Ale nepředbíhejme. V Rybníce už na nás čekali naši
němečtí přátelé, s nimiž jsme strávili první příjemný
večer. Štefan s Domim, kteří jsou v Rybníce již dobře
známí (a to jako vážně) pilovali své znalosti
češtiny s místními natolik, že hospodskej domů
neodešel po svých.

Druhý den dopoledne proběhla oddělená zasedání
Sojky a SdJ, abychom se pak mohli odpoledne setkat
společně. Probrali jsme vše, co je k organizaci
a plánování roku 2012 nutné: OLA, G1, G2, přípravné
víkendy, ples, JAPA, Členské shromáždění atd., včetně
personálií a rozhodování nad tím, koho z mladých
účastníků výhledově přijmeme mezi vedoucí.
Následoval večer s harmonikou v místní putyce, který
jsme sice málem propásli, ale i tak to byla náramná
švanda, skoro bych řek „řachanda“! Po zhlédnutí
fotodokumentace mi jistě dáte za pravdu.
V neděli ráno nezbylo než se vykopat z postelí, zaplatit
účet panu domácímu Rejškovi, naposledy posnídat,
rozloučit se a vydat se směrem domů.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Jen neradi jsme Rybník opouštěli, ale přinejmenším
jsme se mohli hřát myšlenkou, že se brzy uvidíme
zas – a že jsme Vencovi, tomu nešťastníkovi, co se
za kruté, mrazivé zimní noci, bez bundy, čisté hlavy
i signálu, zato s mnoha promile v krvi, vyboural
v drsném a pustém aloisoneblovském pohraničí,
možná zachránili život.

Sedm dní uteklo jako voda, najednou tu byla sobota
8. dubna a studenti se už museli rozloučit. I za tak
krátkou dobu načerpali tolik nových informací,
zkušeností a našli si spoustu nových přátel z Česka
i Německa. Každý, kdo 31. března přijel jako normální
člověk, odjel o týden později jako SUPERHRDINA.

Pája

OLA 2012
Počátkem března přišel do schránek devátenácti
Čechů a jednadvaceti Němců povolávací dopis
od ředitelů Školy superhrdinů v Žinkovech. V něm se
dozvěděli, že speciální výuka pro superhrdiny začíná
už v sobotu 31. 3. 2012 a že pokud se i oni chtějí stát
superhrdiny, musí si už pomalu začít balit kufry. V den
D už od rána překonávali dlouhou cestu ze svých vlastí
a domovů, aby se včas dopravili do elitní
superhrdinské
školy
a
poprvé
se
setkali s opravdovými, nefalšovanými superhrdiny.
Ředitelé školy – ohromný Hulk a bleskově rychlý Flash
– studenty přivítali. Už v tu chvíli, tedy od samého
začátku, bylo jasné, že nadcházející společný týden se
stane nezapomenutelným.

Jestli tomu tak opravdu bylo, se můžete dozvědět
od samotných superstudentů, kteří v průběhu celého
týdne sbírali a sepisovali všechny své zážitky (a že jich
nebylo málo!). My jakožto učitelský sbor Školy
superhrdinů jsme se rozhodli tyto zápisky
uveřejnit – i přes četné pravopisné chyby :-). Pojďme si
všichni osvěžit, jaké to vlastně letos na velikonočním
táboře OLA 2012 bylo, a zkusme si ještě jednou
zavzpomínat na společné chvíle, na všechnu tu zábavu
a na dlooouhou řadu dobrodružství…

Sobota 31.3.2012
Jakub Sum und Sascha Ritt:

Um 10:45 trafen sich ein paar der Deutschen am
Garchinger Bahnhof. Danach wurden die anderen in
Freising abgeholt. Nach einer langen Fahrt und einer
Pinkelpause sind die Deutschen in Žinkovy
(Tschechien) angekommen.
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Die Tschechen und ein paar Betreuer warteten schon
gespannt. Nach eine Runde Völkerball und Fußball
wurde uns das ganze Haus gezeigt. Später gab es
Abend essen und um 8 noch einen Haufen
Kennenlernspiele. Um 10.00 Uhr gingen alle ins Bett.

Sophie Zeilhofer:
Heute ist Sonntag. Wir mussten um 7.00 Uhr
aufstehen, dann auf den Gang gehen und Frühsport
machen. Danach gingen wir um 7.55 Uhr in die kleine
Turnhalle und sagen auf Deutsch ein Morgenlied.
Dann gab es um 8.00 Uhr Frühstück mit Buffet. Dann
mussten alle ihre Aufgaben machen und dann kamen
alle wieder um 9.30 Uhr in den Speisesaal. Dort
wurden wir in 3 Gruppen eingeteilt; es gab auch 3

Neděle 1.4.2012
Matěj Jakubčík:

Ráno jsme se vzbudili a šli jsme na ranní slavnost.
Po ranní slavnosti jsme šli na snídani a poté už jsme se
začali učit věci, které se nám o pobytu na sojce budou
hodit. Po programu jsme se vydali na oběd a pak jsme
si mohli trochu odpočinout. Když jsme si odpočli, šli
jsme na sportovní aktivity. Aktivity byly na dnu
nejlepší. Třeba fotbal. Hráli jsme s velkým míčem,
takže to bylo docela těžké dát góla. Nejvíc mě asi
bavila hra „přelejzání přes bedýnky“. Tato hra je
založená hlavně v spolupráci a to nám moc nešlo, ale
užili jsme si při tom moc zábavy. Když jsme se najedli,
čekal na nás večerní program. Jmenoval se videostop.
Museli jsme tam hádat názvy filmů, co se stane, názvy
měst, díl filmu a tak napodobení tanců. Většinu
z těchto videí neznam a tak na ně neznam odpověď,
ale kdybych ty reklamy znal tak by to nebylo ono.
Po zábavě jsme šli na ranní slavnost a pak už jsme si šli
lehnout.
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Stationen und zwar: 1. Station Singen, 2. Station
Tanzen, 3. Station Sprachunterrricht wo wir in
Deutsche und Tschechische Kinder aufgeteilt wurden.
Nach den Stationen gab es Mittagessen(Vor- und
Hauptspeise), anschließend gab es anstrengende,
aber auch lustige Sportstationen zu meistern. Es gab 8
Stationen und nach 4 hat es einen kleinen Snack
gegeben. Nach dem auspowern mussten alle unter die
Dusche. Nun war das Abendessen an der Reihe.
Sofort versammelten wir uns im Speisesaal für ein
Ratespiel mit Werbungen, Filmausschnitten, tanzen..
Zum Schluss waren wir für die Abendfeier in der
großen Halle, weil es in der kleinen ein Lichtproblem
gab. Danach gingen wir ins Bett.
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Moritz und Benedikt Mendel:
Um Punkt 7 Uhr wurden alle Teilnehmer des
Osterlagers in Žinkovy von den lieblichen Stimmen
ihrer Betreuer geweckt.
Darauf beginnt der
Morgensport und die Morgenfeier. Diese
wohlbekannten Traditionen läuten schon seit langer
Zeit einen neuen Tag im 'OLA' ein. Mit guter Laune
begaben sich alle Teilnehmer des Lagers an den
reichhaltigen Frühstückstisch.

Nachdem diese nach technisches Probleme doch
durchgeführt werden konnte, fielen alle müde ins Bett.
Ich finde dass dieser Tag sehr abwechslungsreich und
spaßig war. Ich werde mich noch längere Zeit an
diesen Tag erinnern.
Dieser Tag war auch sehr wichtig für die Annäherung
und die Kommunikation zwischen den Teilnehmern.
Wenn das Lager mit diesem Spaßfaktor weiter gehen
sollte, wird es sicherlich eine tolle Woche werden.

Es wurden gesunde Cerealien und leckere Teigwaren
serviert. Zum Mittagessen gab es dann ein saftiges
Schnitzel und zum Abendessen wurde ein frisches
Hähnchen gegeben. Auch die Freizeit am 1. April hatte
einige Höhepunkte, wir zum Beispiel das Fußball
spiele oder das sehr bewegungsintensive Volleyball.
Auch hatten die Einwohner des Hotels Zeit für
Körperhygiene.
Am besten war wie immer das von Betreuern gut
durchdachte Programm. Am Vormittag wurden des
Teilnehmern spielerisch einige essentielle Dinge über
die Umstände dieser alljährlichen Lager beigebracht.
Auch das Nachmittagsprogramm konnte sich sehen
lassen. Mit Spiel und Sport verging der Tag wie im
Fluge. Nachdem am Abend dann 'Videostop' gespielt
wurde gingen alle zur Abendfeier.

Pondělí 2.4.2012
Martin Fröhlich:

Ráno byla rozcvička po které byla ranní slavnost.
Pak byla snídaně a po ní jme šly na pole kde jsme se
učily naspamět básničky, které jsme pak odříkaly
vedoucím. Jak hra skončila tak jsme se vrátily
do hotelu kde jsme měly kurs první pomoci s Davčou.
Pak následoval oběd a po ní scéna s hořícím patrem.
No a potom následovala příprava na minygolonde
a pak minygolonde. Potom následovala večeře a po ní
soutěž mezi děvčátky a chlapci. No a potom byla
večerní slavnost a šlo se spát.
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Elisa Zeilhofer:
Wir sind um 7.00 Uhr aufgestanden und haben mit
unserer Zimmerbetreuerin Frühsport getrieben. Dann
zogen wir uns um und sind zum Frühstück gegangen.
Das Essen war sehr lecker und hat jedem geschmeckt.
Aber vor dem Essen hatten wir noch die Morgenfeier.
Also nach dem Frühstück gingen wir auf den Berg im
Wald und spielten ein Spiel, bei dem wir uns Gedichte
auswendig merken mussten. Dann gab es auch schon
Mittagessen und zwar eine Suppe als Vorspeise und
als Hauptspeise gab es Nudeln mit Sauce und Fleisch.
Nach dem Essen spielten die Betreuer und wieder ein
Superheldestück vor und wir mussten wandern. Bei
dem wandern wurden wir in Gruppen aufgeteilt.

Es gas 4 Stationen. Die fünf Gruppen wurden im
Abstand von 10 Minuten losgeschickt. Die
Wanderung war ungefähr 9 km lang und wir
durchwanderten dabei Wälder, berge und Gräser. Als
wir zurückkamen musste jeder duschen und zum
Abendessen. Als Abendprogramm war haben wir
Spiele gespielt mit Mädchen gegen Jungs. Danach
waren dann alle in den Betten aber um 12.00 wurden
wir aufgeweckt und mussten durch den Wald, wo sie
uns erschreckt hatten. Als alle durch waren war es
1.00 Uhr und wir durften wieder schlafen gehen.

Rafaela Schneider:

Am Montag war der Tag sportlich und auch zum
lernen. Das Gedichte lernen war auch immer in
verschiedenen Gruppen. Die Gedichte waren gut zum
auswendig lernen, außer die tschechischen. Nach dem
Mittagessen gings dann weiter mit dem Postenlauf. Es
war eine sehr schöne Strecke zum laufen. Und meine
Gruppe war auch gut. Die Posten waren auch immer
lustig. Am Abend war das Battle Jungs gegen
Mädchen. Am Schluss war Gleichstand. Wir mussten
beweisen wer 'besser' ist. Die Nachtwanderung war
echt gut auch wenn wir uns echt erschrocken haben
aber darum gehts ja. Es war insgesamt ein toller Tag
im OLA.
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Moritz Mendel:
Um 7 Uhr stürmen wie jeden Morgen die Betreuer in
die Räume der Teilnehmer um jene aufzuwecken.
Danach beginnt die Morgenfeier die schon seit
Urzeiten einen neuen Tag einläutet. Zuerst werden die
Geschehnisse vom Montag zusammengefasst. Die
Gruppe geht geschlossen zum Frühstück, bei dem
heute frische Wurst und Käse und nahrhafte Cerealien
auf dem Plan stehen. Zu Mittag und zu Abend hab es
außerdem 2 lecker Fleischgerichte.

gerettet werden. Dieser Tag war sehr förderlich für die
Teamfähigkeit und die Verständigung im Lager und
hat die Weichen für eine tolle Woche gestellt.

Úterý 3.4.2012
Týnka Šimková:

Po děsivé noční prohlídce lesem, při které jsem si
nejednou cvrkla do kaťat nás vedoucí nechali
o hodinku déle chrupkat. Což o to, zamlouvalo se mi
to. I fakt, že dnes nebyla rozcvička byl hřející u srdce.
Dopoledne jsem se sportu již nevyhla. Zkrášlovat se
mi nechtělo, ani vyrábět nějaké ty supr čupr věcičky

In der Freizeit wurde wie so oft Ballsport getrieben,
der wie immer sehr spaßig war.
Auch das Programm gab an diesem Tag einiges her.
Am Vormittag wurde Sport mit Merkfähigkeit bei
einem Spiel an der frischen Luft verbunden und am
Nachmittag wurden die Teilnehmer auf eine
Wanderung geschickt. Als dann alle wieder erschöpft
an der Unterkunft ankamen gab es am Abend ein
Duell zwischen Jungen und Mädchen. Um 10 wurden
die 'Teilis' von der Obrigkeit ins Bett geschickt und
schliefen. Sie schliefe? Nein! Um ca. 1 Uhr kamen
vermummte Gestalten in die Zimmer und entführten
die Jungendlichen zu einer Mutprobe in den Wald.
Nur mit der Hilfe der Superhelden konnten sie
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mě neuchvátilo, tak jsem se jednoduše přihlásila
na volleyball. No prostě sranda! O dobrým žranci se
ani nebudu zmiňovat. Při odpoledním prográmku
jsme dokázali, že češi jsou sice o trošilinku lepší než
naši němečtí spolužáci, ale hlavně jsme se naučili, že
jsme za každých okolností kamarádi, že se máme rádi
a nemáme se práti. :-)

Celina Lübbert:
Heute wurden wir 1 Stunde später geweckt, das war
sehr gut da wir alle ausgeschlafen waren. Als wir
aufgestanden sind gingen wir in die Turnhalle um das
Morgenlied zu singen. Danach gabs Frühstück. Um
zehn Uhr ging ich in die Neigungsgruppe
Mädelskram, wir lakierten uns die Nägel und glätteten
die Haare. Um viertel nach 12 gabs Mittagessen.
Danach hatten wir Pause bis viertel vor drei, dann sind
wir in den Wald gegangen und haben Gruppenspiele
gespielt. Um sechs gibt es Abendessen. Um zehn Uhr
war Abendfeier.

Adam Štorek:

Den začal příjemně mírně (posvícením Jokerovou
baterkou do očí) a v lehce ranní hodinu (0:55), když
nepočítám příjemnou atmosféru (les před sebou, les
za sebou), bylo to celkem ranní idylka. Asi všichni
poznali, že v prvních řádcích jsem popisoval dnešní
bojovku. Po dalších pár hodinách spánku se
bez rozcvičky všichni vypotácí z pokojů na snídani.
Po snídani a krátkém volnu jsme se rozdělili
do zájmových skupin a zůstali tak až do oběda.
Na dalším programu následovala hra o velikonoční
poklad mezi Čechy a Němci. Poté se všichni vydali
na místo konání druhé hry typu oběť, lovec, silnější
lovci. Celý den završila soutěž o nejlepšího učitele
superhrdinů. Celkově se den vydařil.
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???:

Der Dienstag begann eine Stunde später als sonst,
also um 8.00 Uhr, wobei ich schon viel früher wach
war. Das Frühstück war wie immer ok, besser als die
anderen Mahlzeiten die wir in der Herberge
bekommen. Am Vormittag gab es verschiedene
Neigungsgruppen, die von Kreativen über Sportliches
bis Mädelskram reichten. Neigungsgruppen finde ich
gut, weil jeder machen kann, was er will. Nach dem
Mittagessen sind wir in den Wald gegangen und
haben dort zwei Spiele gespielt. Bei dem einem teilten
wir uns in deutsche und tschechische Teilnehmer und
beschützten einen Schatz, bei dem anderen mussten
die Superhelden der Gruppe versuchen möglichst
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viele Superschurken der anderen Gruppe zu fangen.
Am Abend gab es einen 'Schulwettkampf' bei dem wir
wetten mussten, ob unser zugeteilter Betreuer ein
paar lustige Aufgaben schaffen konnte. Mittendrin
haben noch 3 Betreuer ein lustiges Lied aufgeführt,
was etwas mit Hawaii-Toast zu tun hatte. Um kurz vor
10 waren wir im Bett. Der Tag war insgesamt sehr
angenehm und lustig. Aber es muss gesagt werden,
dass das Essen in Gaisthal viel besser schmeckt.

V Nepomuku jsme zastavili kousek od náměstí
na Zelené hoře. Díky tomu, že provozuji geocaching
jsem si přibalil i GPSku, která ukazovala, že
cache - schránka s pokladem - leží těsně vedle
autobusu. Než jsem se po ní však stačil podívat, byla
skupina zavedena na tamější muzeum. V bývalé poště
se nacházely různé stroje – staré zemědělské stroje,
dvě auta z poloviny minulého století a spousta starých
motorek od Harlejů až po JAWy. Navíc byly po všech
stěnách vylepeny plakáty z motocyklových závodů
konajících se v Nepomuku, ať už z Nepomuckého
trojúhelníku, či z ploché dráhy.

Středa 4.4.2012
Michal Souček

Dne 4.4. jsem se jako každý den probudil v 6 hodin,
tedy o hodinu dřív, než očekávaná rozcvička. Když
o hodinu později rozcvička nepřišla, měl jsem ještě
dost času v pokračování čtení knihy Stephena Kinga
Pod kupolí. Ještě před snídaní jsme dostali informaci,
že se snídaně bude konat dříve, protože pak jedeme
na výlet. Pět minut před snídaní byla jako vždy ranní
slavnost. K snídani jsem si dal jako každý den dva
rohlíky a hrnek čaje, poté jsme dostali ještě trochu
informací o výletě, plus svačinu s sebou. Okolo
9. hodiny jsme vyrazili a podle trasy kudy autobus jel
jsem si dokázal domyslet dosud utajovaný cíl naší
výpravy. Tím cílem bylo město Nepomuk.

Po ukončení prohlídky jsme se vydali směrem dolů
na náměstí, kde nám vedoucí dali cca dvě a tři čtvrtě
hodinový rozchod. Všichni jsme si říkali, jak je to
strašně dlouho. Měli jsme se rozdělit do skupinek
po třech a více lidech, já byl ve skupině s Davidem,
Adamem a Martinem. Protože jsme potřebovali zabít
čas, šli jsme hledat ty cache. To znamená, že jsme se
nejprve vrátili zpět na Zelenou horu, kde jsme našli
první. Druhou jsme našli na náměstí. Okolo
11. hodiny jsme poté neměli nic lepšího na práci, než
zajít na oběd. Usadili jsme se v restauraci na náměstí.
O cca půl hodiny později nám přinesli jídlo. Co se týče
masa, to bylo dobré, ale ti, co si dávali pizzu říkali,
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že byla nejhorší, co kdy jedli. Po jídle nám zbylo ještě
dost času na nalezení třetí a poslední cache a pak jsme
se vydali zpět na náměstí, kde o chvíli později začalo
představení našich superhrdinů. Když další skvělé
představení skončilo, vrátili jsme se do autobusu a jeli
dál – do Plzně, do plzeňské ZOO. V ZOO na nás čekal
průvodce, s nímž jsme prošli asi půlku dolní části
a viděli krmení tučňáků. Poté jsme opět dostali
zbytečně dlouhý rozchod, během nějž jsme
prozkoumali celou dolní část ZOO. Za cca dvě a půl
hodiny jsme se opět sešli před vchodem, kde jsme
udělali skupinové foto, následně vyšli ven, nasedli
do autobusu a jeli zpět.

Po hodně brzké večeři byla okamžitě večerní slavnost
a v osm hodin jsme měli být v posteli. Na posteli však
ležel papír o tom, že se koná, cituji: „Ilegální
megakrutopřísná pařba bez učitelů.“ Nicméně jsem já
a pár kluků dali přednost hraní BANGu. Než jsem však
při druhé hře stačil díky výborným kartám vyhrát,
přišli na pokoj a náš karetní kroužek zatrhli. Šel jsem
tedy do pokoje spát.
Kolem 20:20 se však v pokoji objevil jeden
nejmenovaný vedoucí, který řekl, že je večerní
program a že tam musím jít. Během té doby, co jsem
tam byl se na pařbě bez učitelů objevili všichni učitelé.
Okolo čtvrt na devět jsem se dokázal „vypařit“
a napsat tuto slohovou práci. Dodatek autora:
Omlouvám se za možná přehnanou kritiku, ale vybrali
jste mě na špatný den, což je škoda, protože zatím
všechny dny byly vážně naprosto úžasné.

Eva Dummert:

Heute Morgen aßen wir und mussten eine Flasche mit
Getränk, einen Rucksack, eine Kopfbedeckung und
feste Schuhe anziehen. Wir fuhren mit dem Bus zu
einem Museum und schauten dort alte Motorräder
und Autos an. Dann machten wir einen kleinen
Spaziergang und teilen uns in Gruppen.
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In der Stadt gingen wir shoppen. Nachdem wir das
taten fuhren wir mit dem Bus zu einem Zoo. Erschöpft
kamen wir an und aßen.
Am Abend machten wir eine geheime Party ohne die
Superheldenlehrer. Das war geil! Der Zoo hat mir am
besten gefallen, weil ich Tiere liebe und sie voll süß
sind.

Michael Svoboda:

Nachdem wir aufgestanden sind und unsere
Rucksäcke gepackt haben, gingen wir zum Frühstück,
wo uns mitgeteilt wurde, dass wir einen Ausflug mit
dem Bus machen werden. Wir besichtigten ein alten
Postamt und ein paar Fahrzeuge aus dem frühen 20.
Jahrhundert. Anschließend zog es uns zu Nepomuk,
einer kleinen Stadt, die wir in unserer Freizeit
anschauen durften. Letztes Ziel unseres Ausfluges war
der Pilsener Zoo, welcher zu den zwanzig größten in
Europa gehört. Wieder in der Pension angekommen
wurden wir dazu aufgefordert um 20:00 in Bett zu
gehen, wobei eigentlich alle Schüler zur 'illegalen
Party' gegangen sind. Am Ende der Disco mussten
sich dann doch alle Schüler schlafen legen.

Čtvrtek 5.4.2012
Viktor

Ráno nás vzbudili a začali jsme s tou nudnou
rozcvičkou jako vždycky. I když vlastně tahle tak nudná
nebyla. Nebyla ani náročná. Šlo o to, abychom běhali
po chodbě a na určitých místech řvali: „Petr je cool“.
Ale pak lidi vyměnili c za v. Pak zase klasika. Asi půl
hodiny volno což znamená uklízení, uklízení a zase
uklízení. No možná taky trochu čištění zubů a tak.
Potom snídaně a těsně po ní jsme začali s programem.
Dnešní cíl byl: Natočit dokumentární film/reklamní
kampaň na podporu super hrdinů. Celé dopoledne
v naší skupině probíhal brainstorming.
Potom byl nejhnusnější oběd ze všech. Byla to ryba
a salát ze kterého mi Mo vnutil okurku – Fuuuuj.
O volném čase se začaly vyrábět kostými. Odpoledne
následovala krátká porada, výroba kostýmů a AKCE.
K večeři byla rajská. Maso SUPER ale omáčka na prd.
A pak začalo CASINO. Sice jsem těsně před koncem
skrachoval ale jinak úžasný. Škoda že se hrálo jenom
hodinu a půl. Ale večerka v 22:00 je neporušitelná.

Lina Rühl:

Also ich fang dann mal an:
Der Tag(ich weiß nicht mehr genau, welche Datum),
war super cool. Wir durften länger schlafen, was aber
wenig gebracht hat, weil ich trotzdem müde war.
Frühsport war weniger anstrengend wie sonst -> :)
Frühstück war - .. wie immer..
10.00 Uhr : Vormittagsprogramm
Wir wurden in Gruppen eingeteilt und
mussten/'durften' dort ein Drehbuch für einen Film,
der das Image der Superhelden wieder aufpolieren
sollte, schreiben.
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Danach gab es Mittagessen -> auch wie immer.
Freizeit hatten wir danach richtig lange. Dort spielten
wir Fußball, Basketball, bastelten..
Am Nachmittag durften wir Kostüme und Kulissen
basteln, was trotz Platzmangel sehr lustig war. Als wir
damit fertig waren, drehten wir die selbstausgedacht
und erarbeitete Story. Ehe ich mich versah, gab es
schon wieder so etwas, was ihr 'Essen' nennt, ich aber
nicht die geringste Ähnlichkeit darin erkennen konnte.
Ich sage/schreibe bloß: Süß-sauer- Sauce! (Aber dafür
könnt ihr Betreuer ja nichts)
Das Abendprogramm bestand aus verschiedenen
Spielen, bei denen wir 'Geld' gewinne oder verlieren
konnten. Leider hatte ich lange Zeit gar kein Money,
weil Lena mir nicht vertraut. Das fand ich gemein und
war ganz dolle traurig (oder auch weil ich es peinlich
finde Purzelbäume vor anderen zu machen.
Anmerkung der Redaktion) Aber sie hat mir vorher
noch Hustenbonbons geschenkt und jetzt bin ich
SUPI DUPI glücklich.
Nach der Abendfeier, die genau wie jedes mal verlief,
(außer dass der Spruch anders war)hatten wir 10
Minuten Zeit, ins Bett zu gehen.

Pátek 6.4.2012
???:

Gestern war der letzte Tag im OLA, das ich sehr
schade finde. Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt um
das Haus, Esszimmer, Turnhalle und ein Logo zu
basteln oder zu schmücken. dann hab es ein festliches
Abendessen. Dabei haben wir uns die Filme
angeschaut und ein paar Bilder. Am Schluss hatten wir
noch einen ganz tollen Abschlussball.
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???:
Am letzten Tag im Lager spielten wir am Vormittag ein
Spiel bei dem wir möglichst viel Geld verdienen
mussten, indem wir Dinge billig einkauften und teuer
wieder an den Posten verkauften. Gleich nach dem
Mittagessen wurden wir in den Prüfungsraum geführt,
in dem wir 'Abschlussprüfung' schrieben, welche gar
nicht so einfach war.

Es wurden lauter Fragen gestellt über die
Superhelden, die uns in der Woche etwas beigebracht
haben. Am Nachmittag teilten wir uns in verschiedene
Gruppen auf um das Haus für den letzten Abend
schön zu machen. Vor dem Abendessen schauten wir
uns noch die Filme an, die wir am Tag davor gedreht
hatten, die waren alle sehr lustig! Nach dem
Abendessen machten sich alle schick für die Disko,
davor führten noch die, die durch die Prüfung gefallen
waren den Hawaii-Toast-Song auf. Dann ging die Party
los. Und nach der Party versammelten wir uns alle
noch einmal in der kleinen Turnhalle um unsere
Zeugnisse zu bekommen. Es war ein schöner Tag.

ROZHOVOR S…

Mojimilíkamarádia kamarádky:-),
přemýšlela jsem, koho bych Vám mohla z našeho
blízkého okolí blíže představit. Terka Foglarová není
v Sojce až takový nováček, někteří z Vás se s ní setkali
na nějakém tom Klasiku nebo OLA. Nejen pro ty, kteří
ještě neměli tu čest, je tu malé okénko do života jedné
mladé Sojky.

Pěknépočtenípřeje Adéla

Terko, jak jsem naznačila, chvíli už se
Sojkou jezdíš. Kdy to bylo poprvé?
Poprvé jsem jela v roce 2010 na Gaisthal Klasik.

Určitě se musím zeptat, jak ses k Sojce
dostala. Proč tábor s němčinou?

No popravdě jsem ten rok moc nezářila ve škole
v němčině. Tak se taťka rozhodl, že pojedu „za trest“
na tábor s němčinou místo vodáku. No a nakonec se
z toho vyklubala Sojka, se kterou jezdím od té doby
pořád a pořád mě to baví. :-)

Tak to je bomba! A jak to máš tedy
v létě? S němčinou ses zlepšila, takže se
letní aktivity zase mohly rozšířit? :-)

Teoreticky by se to tak dalo říct, ale měla jsem vždycky
více aktivit přes prázdniny. Jezdím taky několik let
na „koňský tábor“, tam je to takové už rodinné se
skvělou partou. Staráme se o koníky, učíme se na nich
jezdit a tak. No a pak mám ještě na konci prázdnin
soustředění se šermem.

Šerm, to mě fascinovalo, když jsem to
o tobě slyšela. To v dnešní době umí
jen málokdo, a ty jsi v něm ještě ke
všemu velmi úspěšná. Jak ses k šermu
dostala?

Před pár lety jsem se koukala na olympiádu, tam mě to
zaujalo a o pár let později jsem se do toho pustila
sama. Je to sice neobvyklé, ale přitom je po Praze
hodně klubů, nezdá se to. U nás je skvělá parta, chodí
tam teď se mnou třeba i Josefína Wankeová.

Myslím, že tvoje povolání bude
„Odborník přes motivaci a přivádění
nových lidí k věci/činnosti XY“! :-D
Máš k tomu předpoklady! Na šerm jsi
přivedla pět lidí, jak jsi mi pověděla, a
k nám na tábor tři. Umíš nadchnout
lidi kolem, ale do čeho se umíš
nadchnout ty? Co tě ještě baví?

Moji velkou zálibou jsou ještě knížky. Nejradši čtu
životopisy vědců z oblasti chemie, to je ohromně
zajímavé. Pak taky ráda čtu cestopisy. A když pouštím
uzdu fantazii, tak čtu fantasy :-p. Mojí nejoblíbenější
knížkou je Eragon.

Milá Terko, moc Ti děkuji za rozhovor.
Bylo by toho moc a moc na
debatování, ovšem to bychom ostatní
ochudili o možnost, aby vyzvěděli další
informace sami. Měj se hezky a v létě
zase nashle! :-)
Ahoj všem! :-)

31

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ
Praha

Rybník

Datum: 21.10.2011

Datum: 11.2.2012

Přítomní radní: Petr Vondruška, Tereza Pražská,

Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek,

Praha-Břevnov

Žinkovy

Datum: 17.12.2011

Datum: 7.4.2012

Kateřina Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek,
Anna Kušičková, Tereza Pražská
Nepřítomní: Adéla Bosáková, Kateřina Spielmannová
Přítomní přísedící: Adéla Frédy, Jan Tománek,
Michael Kalina, Ivana Královcová, Matěj Slivič
Témata: Akce Tandemu, Japa II, Propagace táborů +
webové stránky, Finance, Superrada, OLA, Členské
shromáždění

Kateřina Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek,
Anna Kušičková, Tereza Pražská, Adéla Bosáková
Nepřítomní: Kateřina Spielmannová
Přítomní přísedící: Jan Tománek, Michael Kalina
Témata: Hodnocení proběhnuvšího velikonočního
tábora, Finance, Mezidobí, Zobák dokořán,
Propagace letních táborů

Lenka Rambousková, Kateřina Lišková, Adéla
Bosáková
Nepřítomní: Pavel Bobek, Anička Kušičková, David
Šimek, Kateřina Spielmannová
Přítomní přísedící: 0
Témata: Mezidobí, Zobák dokořán, Japa II, Projekty,
Oslava 15 let Sojky, Tábory

Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek,
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Kateřina Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek,
Anna Kušičková, Tereza Pražská, Adéla Bosáková
Nepřítomní: Kateřina Spielmannová
Přítomní přísedící: 0
Témata: Mezidobí, propagace, finance, OLA,
Sojkaples, Členské shromáždění

Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek,

OSMISMĚRKA

Najdi slova
kuřátko, vajíčko, beránek, pomlázka, kraslice, zajíček, mazanec,
koleda, tulipán, mašle, košíček, řehtačka, slepice, kohout, kvítek, zlatý
déšť, motýl, pat a mat, koláček, narcis, kotě, jaro, jidáš, jehně, duben
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PROSTOR PRO VAŠE SOJČÍ POZNÁMKY
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NAKRESLI SVÉHO OBLÍBENÉHO OLA SUPERHRDINU
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KOMIKS

