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Miláčkové a miláčky!!!!!!!!!!!
Zcela melancholicky a se slzou v oku konstatuji, že je
po létě. Padla kosa na kámen a je tu škola, práce,
prázdniny v háji a povinnosti se valí, zas a zas, je to
světa běh a my proti tomu nic nezmůžeme.
Leda vykoumat konečně stroj času a hupnout zpátky.
Ale to zatím nejde, takže se můžeme vrátit klasicky
pouze ve svých vzpomínkách. A právě pro ty, co si
chtějí zavzpomínat, je tu tohle zvláštní vydání, Gaisthal
special. Zavzpomínáme na jednu z našich největších
akcí, na léto pohodičky v bavorských lesích. K tomu
poslouží Tagesberichty aneb zprávy dne těch, kteří byli
přitom, Víťova zpráva o druhé etapě, kde bláznili
s Asterixem a Obelixem, krátký úryvek Lenky
Stančíkové a fotečkyyyyyy.
Kromě toho máte přiloženou pozvánku na Sympozium ve Furth im Waldu, kdo chce, tak ať
jede mit.
Pro nováčky gaisthalany – ještě neSojky je přiložen leták, upozorňuji, že už rok výroby trochu
pokulhává za aktuálností informací, takže nedbejte moc na adresy, maily a telefony, ale spíš si
omrkněte obsah.
A nejdůležitější, ale fakt nejdůležitější je pozvánka na členské shromáždění, vám starým
pardálům nemusím nic říkat, pro staré zapomnětlivé pardály, kteří nezaplatili členské
příspěvky připomínám, aby tak učinili, jinak nemůžou volit a na tomto víkendu nebudou
požívat výhod správných Sojek. A pro vás nové, kdo by chtěl se Sojkou státi, musí stovku
zaplatiti, jinak to holt nejde. Buď zaplatíte na adresu Sojky do termínu členského shromáždění
a nebo můžete zaplatit na místě. Veškeré další podrobnosti máte v přiloženém dopisu, prosím
vás, prosím vás a zapřísahám, pořádně si to přečtěte, ať nic nezmotáte.
Těším se, že uvidím i nové tváře, že se nám ta naše Sojčí rodinka zase trochu rozroste.
Tak s vámi, kdo přijedete na shromáždění se uvidím tam, ostatním přeju nervy jako špagáty,
aby si nenechali ukrást ty svoje prosluněný vzpomínky a byli v poho, i když se bude mračit
celej svět. Tak, teď sem z toho udělala zase pěknou trágu, takže žádný strachy a zpívejte
s námi je to fajn, fajn, fajn…
Čáo v dalším ZOBÁKU, kterej bude, jak říká Lukáš, opět nejlepší a dokonalej…

SPACETRIP 2000
!!! 3 2 1 START !!!
Léto na planetě Gaisthal
Skupina Katapult sice zpívá, že do vesmíru na dovolenou se bude jezdit až v roce 2006, ale
jsou u nás na Zemi tací, jimž se to podařilo letos od 30. 7. Až do 12. 7. 2000. Posádka lodi se
jistě těšila a připravovala dlouho předem. Startovní plocha byla připravena a nic nebránilo
odletu. Cesta na letiště trvala dlouho. Kosmonauti bydlí po celém území ČR, a tak náš
Kosmo - Sojka - Bus stavěl na mnoha místech.
Hlavními piloty byl DJ Leo "Poldi" Černý, jako zástupce české posádky, a po jeho boku řídila
let zástupkyně německé strany Marlene.
Průzkumníci nebes, tedy my účastníci jsme byli neprodleně seznámeni s naším vesmírným
úkolem a ještě v sobotu, bohužel v noci jsme odstartovali.
Let byl zezačátku trochu překotný, protože první den jsme strávili na planetě Zemi. Zřejmě
proto, že má nejpříznivější podmínky pro život.
Nikdo by nevěřil, jaká je Země nádherná modrá planeta. Naštěstí jsme přistáli na jejím
nejkrásnějším místě. Znáte to, taková malá, zapadlá víska, leckdo by řekl "prdel světa" nebo
"díra po granátu". Je to ale magické místo, kde se jakoby zastavil čas a všichni by chtěli, aby
den trval nejmíň 48 hodin.
Sotva se posádka zotavila, zvykla si na stav beztíže a přizpůsobila vesmírným podmínkám,
byl čas na první opravdovou cestu. Netrvala ani moc dlouho. Naše první zastávka byla na
"planetě" Měsíc. Našimi průvodci byli ztepilí Měsíčňani Tom a Simča. Předvedli nám
ukázkové zatmění Měsíce a Slunce. V celém vesmíru na nás čekali různé nástrahy, jedním z
nebezpečí byla oblast meteoritů. Po zaznění zvukového signálu jsme se museli schovat.
Nebezpečí na nás číhalo i na různých jiných místech ve vesmíru. Poznali jsme kromě
Měsíčňanů i ostatní vesmírný obludky, jako např. Marťánky - Günther a Madla, Sluneční
královský pár - Zuzka a Sebi, dámskou a pánskou Černou díru a také nás navštívili obyvatelé
úplně nové planety JIBBI JOU. Černí obyvatelé této planety nám dokonce unesli Marlene.
Cesta za jejím osvobozením byla namáhavá, ale všichni ji zvládli bez obtíží a ráno jsme
přistáli na planetě Pluto, kde nás přivítali roztomilí Pluťánci Tom a Marcus.
Zlepšilo se i počasí a tak jsme poslední hodiny letu strávili v pohodě. Pro zabavení našich
astronautů se konala také COSMOolympiáda a noc plná sázek. Naneštěstí náš stan prohrál a
tak jsme musely uklízet dívčí tábor. Ostatní, co prohrály pak myly 3 auta vedoucím. Leo a
Tomáš se snažili nenápadně poukázat na svoje, ale fakt nevím, jak to nakonec dopadlo.

Dneska je poslední den. Jako každý rok se konají zápasy mezi účastníky a vedoucími a
všichni s nostalgií očekávají A.A. Jeho součástí bude i diskotéka. Tak se na ní moc těším.
Lenka Stančíková.

To nejlepší z Tagesberichtů

Neděle 30.7.

Když jsme přijeli, museli jsme táhnout své batohy a to nám neudělalo moc dobře, ale při
příchodu vedoucích jsme si oddychli, že nemusíme tahat své těžké bágly. Ochotně a s radostí
jsme jim bágly podaly. Docela mě překvapilo, že holky spí nahoře, ale byla jsem o to radši.
Minulý rok totiž holky spaly dole a byla jim velká zima. Jsem ráda, že je nás ve stanu jenom
šest, protože je tam hodně místa. Hned jsme se všichni seznámily a začaly si i s Němkama
povídat. Dorozumívaly jsme se anglicky, německy, rukama a nohama. Byla to opravdu
švanda. Potom jsme šli na véču a spát. Je fajn, že nám Němky nerozumí, protože jim můžeme
říkat vše co nás napadne. Když konečně Němky umlkly, mohla jsem spát. Moc jsem si
nezdřímla a zase jsem musela vstát. Vůbec jsem nevěděla co se děje a tak jsem šla za
ostatními. Ještě se zavřenýma očima jsem si sedla a čekala, co se bude dít. Když jsem se
vspamatovala viděla jsem kolem sebe samé kosmonauty. Moc se mi líbily jejich obleky i celé
okolí. Když se začaly představovat, tak jsem se zájmem poslouchala. Moc se mi to líbilo, ale
to představování bylo moc dlouhé, málem jsem u toho usla.

Neděle 30.7.
Das ankommen war lanweilig
weil ich schon am Freitag
gekommen
bin.
Das
Abendessen war sehr einseitig
(nur Brot, Käse und Wurst).
Der Kennenlernabend war nicht
so interessant weil jedes Jahr
immer nur die gleichen Spiele
drankommen sie werden schon
langsam öde. Amsonsten war
der erste Tag nicht schlecht.
Das um 1 Uhr aufwecken
wegen
eines
Astronauten
theaters war die erste Nacht

nicht wert, das war zu früh und zu spät denn es war sehr kalt. Das Thema Weltraum ist einmal
was anderes und es hat mir sehr gefallen. Die Betreuer sind nett und sind immer Fröhlich.
Christoph Seyffert
Neděle 30.7.
S táhnutím těžkých tašek a batohů nám ochotně pomohli naši vedoucí. Ubytování se trošku
zkomplikovalo, jinak to bylo fajn….Při večerním seznamování jsem moc nestíhala, až při
druhé hře jsem si několik jmen zapamatovala….Noční šou nebyla špatná byla dobrá, dá se říct
i šokující. Po odletu s raketou jsme se odebrala do svého nevyhřátého pelíšku. Po raním
probuzení jsem si uvědomila, že včerejší noční šou byla super.
Pondělí 31.7.
Die 1. Nacht war sehr unruhig da wir um 1.00 Uhr von euch geweckt wurden wegen so einem
Astronautenzeug. Ich fand das nicht sehr lustig weil ich voll K.O. war. Das wir schon um 7.00
aufstehen müssen find ich auch voll "Beeep". Frühsport gibt nur dann noch den Rest. Das
Frühstück war eigentlich ganz normal. Als Programmpunkt gab es Neigungsgruppen. Es gab
5 verschiedene Gruppen zur Auswahl: Waldrundgang, Kosmetik, kreatives Schreiben, Basteln
und Sport. Ich habe mir Fussbal ausgesucht. Meine Manschaft hat alle Spiele gewonnen.
Fussbal fand ich lustig. Zum Mittagessen gab es Chilli noc carne von dem ich fast gar nix
bekommen habe weil wir, obwohl wir total leise waren, als letztes drankammen. Die
Tummelspiele waren voll lustig. Danach hab ich mein Zelt aufgeräumt und dann ein Bißchen
Relext. Zu Abend hab ich mir mehr gegessen. Dann am Abend waren die Action-Spiele bei
denen unsere Manschaft sehr schlecht abgeschnitten hat. Die Action-Spiele fand ich ganz
O.K., aber immer muss das nicht sein. Eigentlich war der Tag cool.
Nino Guardino
Pondělí 31.7.
Na tento den si matně vzpomínám mimo jiné také díky nečekanému vzbuzení někdy mezi 1 2 hod. v noci. Někdo vlez do stanu se slovy "aufstehen, die rakette startet gleich", nebo něco
podobnýho. Všichni jsme se naprosto mrtvolně odbelhali do Vorhally, kde proběhl
improvisiert odlet naší rakety na měsíc. Po ranním Stücku jsme tančili, zpívali, křepčili a
taktéž řešili křížovky. To bylo celkem O.K., i když mé taneční dovednosti nebyly nijak sqelé.
..
Na poledním Stücku jsme se od Tomáše dozvěděli něco užitečného na rande - aneb trošku
školní výuky - o Měsíci. Hned po Freizeitu jsme si zahráli některé osvědčené hry a la
hutututu… Hezky jsme se zablátili, ale i tak jsme se pořádně vyblbli a odebrali se na večeři.
Večer byla "aktion", název byl hlavně od toho, abychom nevěděli, co se bude dít, protože to
byla taky osvědčená gaisthalská klasika. Na mě vyšel úkol přinést krabičku cigaret, takže se
všichni navalili ke Chmelovi do stanu, kde vypukla velká bitka, což pro mě skončilo
nezdarem. Někdy okolo 22: 00 jsme se odebrali do pelechů a zbytek dne jsme prospali.
Pavel Bobek
Pondělí 31.7.

V pondělí jsme hráli spoustu her a hodně jsme se seznamovali, je to tady hezké, akorát jsme
jednou stávali v 1:00 ráno. Moc se mi tady líbí, ale nejhorší ze všeho je vstávání v sedm
hodin. Ve stanu jsem jenom s jedním čechem jinak tam jsou samí němci. Dá se tady hrát
spousta her, volleyball pinpong, atd. Od němců jsem se naučil už dost slovíček. Je tady malý
krámek v kterém jsme si dnes koupil 20 šňůr.
Tomáš Krejza
Úterý 1.8.
Nach Morgenfeier und Frühstück war Paarlauf. Je zwei Teilnehmer zusammengebunden
mussten verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Schiffchen falten, lösen. Insgesamt gab es 41
Gruppen. Nach dem Mittagessen war Freizeit angesagt. Zur Freude aller Teilnehmer war eine
Wasserschlacht , in der die Teilnehmer versuchten, die Betreuer nass zu machen. Hierauf
folgte "Spoly", das Spiel ohne Grenzen. Wilder waren verschiedene Aufgaben zu lösen.
Erschönft wurde das Abendessen erwartet. Danach war wieder Freizeit. Anschliessend traf
man sich beim Lagerfeuer, wo viel gesungen und gelacht wurde. Danach liefen wir mit den
Betreuern in den Wald, wo die Abendfeier abgehalten
wurde. Am Ende liefen wir wider ins Lager zurück, wo
wir ins Bett mussten.
Úterý 1.8.
Den začal perfektní rozcvičkou. Po snídani jsme hráli
dost praštěnou (krásně praštěnou) hru až na to, že mě
svázali tak pevně, že to tlačilo do žeber. Po odpolední
pauze jsme hráli olympijské hry, které byli jak zábavné,
tak i nudné. Večerní táborák byl skvělý, až na nějaké
rušitele, přes které jsem neslyšela, co vlastně zpíváme.
Ta večerní slavnost v přírodě byla lepší než v táboře u
stožáru. BYLA TO SUPROVÁ STRAŠIDELNÁ NOC.

Úterý 1.8.
Rano roztvička byla moc brzo. Na snidani méně štve že
když už někdo dojed tak musí čekat na ostatní dojí. Na
hrách bez hranic trochu velký masakr. Zvlášť při cákání
z vodou protože když člověk uklouzne po blaťe a praští
se o ostré hrany van. Docela dost to bolí a člověk se
může i zmrzačit.Proto navrhuji to vyškrtnout na příštích
hrách bez hranic. Svačina proběhla tím způsobem že se
řekne ze nudy ten a ten stůl a stejně jdou všichni takřka najednou. Po hrách bez hranic byla
vypotřebována takřka poslední kapka vody.Trochu šetřit by to chtělo.Při večerní slavnosti
stejně nikdy nedrží hubu.Večerka byla moc brzo protože nebyl čas na osobní higienu.To se
nedá stihnout. A večer při večerce se nedá spát. A navíc že jsem psal tu zprávu až do
půlnoci.Tuhle zprávu vyškrtnout.

.v zápalu boje .
Středa 2.8.
Byli jsme probuzeni v brzkých ranních hodinách a to se mi nelíbilo. Následovala snídaně a
rychlý odjezd, což jsme vůbec nestíhali. Přijeli jsme do Bavorska a šli jsme se podívat do kina
(nebo co to bylo). Potom jsme dostali rozchot a ten každý využil ke svým potřebám. Po
dlouhém honění za holkami, které oblézaly všechny obchody se rozpršelo a my celý mokří a
ušlapaný jsme šli na sraz. Mysleli jsme, že jdem do autobusu, abychom si odpočinuli, ale
mýlili jsme se. Hráli jsme další hru. Konečně jsme dosedli do autobusu a vydali jsme se
k jedné z nejhezčích zahrad (v Německu). Tam se všichni nacpali na houpačky a zanedlouho
jsme jeli do tábora. Čekal nás ještě Cosmo párty. Tam dávali samé superhity. Předvedli se i
kluci se svým uměním. Také Leo předváděl zajímavý tanec? Tenhle den se povedl, až na to
počasí, kteří vedoucí špatně obědnali.
Čtvrtek 3.8.
Když jsme se ráno probudili byli jsme všichni rádi, že je posunutý budíček, což nám značně zvedlo náladu. Po
přečtení programu na nástěnce dobrá nálada trochu klesla, ale protože jsme nevěděli co nás čeká, šli jsme
radostně na snídani. Tu hru, co jsme hráli po snídani jsem brala jako takovou dlouhou procházku nebo výlet,
zpestřený o úkoly na postech a hlavně o oběd, za který bych chtěla já osobně táborovou kuchyni pochválit.
Úkoly, které jsme měli plnit byli dobré až na to převlékání, které se asi všem moc nezamlouvalo. Když jsme
přišli, tak nám akorát přišel vhod volný čas, který většina využila na osvěžení pod sprchou. Večeře byla dobrá, i
když první párky byly trochu spálené, protože je obsluha grilu nestačila včas otočit. Bohužel začalo pršet. Volba
táborového parlamentu je skvělá věc a snad to bude fungovat.

Martina Doležalová.
Čtvrtek 3.8.
In der Früh gefiel es mir, daß wir bei Sebi kein Frühsport gemacht hatten. Nach dem
Frühstuck daß wie an jedem Tag gleich ist, kam es zum Postenlauf. Manche brauchten drei
Stunden, die andere sechs Stunden. Die Abwechslung des Wetters ging wahrseinlich jedem
Junge auf dem sack, bei dem Mädchen auf die Nerven.Schlimm waren auch die Wege, die
Berg auf gingen. Die Posten selben waren ganz lustig und gut und entspannen. Genau so gut
waren auch die Pausen,
die wir uns geschenkt
haben. Insgesamt war
es
trotz
langer
Wanderung einer Spaß
gemacht.
Tato celodenní hra
nebyla
vzhledem
k předchozímu
dnu
dobře
naplánovaná.
Místy byla cesta špatně
vyznačená a tak se
stalo,
že
člověk
bloudil.U
některých
postů se stalo, že

skupina byla nucena čekat několik minut a ostatní ji několikrát předběhli. Jinak délka a terén
byly celkem odpovídající skupině zdatných turistů. Diskotéka byla dobrá, hudba taky, jenom
její délka byla krátká.

stálenejoblíbenější Programpunkt - DISCO
Pátek 4.8.
Ráno začalo opět moc brzo a ne moc vesele. Po früšportíku přišla sprška (nejlepší část
dopoledne). Potom chutná snídaně, i když kejda z vloček nevypadá moc dobře, ale po
probdělé noci zachutná. Další bod programu „Zpívání a tancování“. Obojí war super. Oběd mi
připomínal podiskotékovou pizzzu. “Dorfrally“ řekl bych nejlepší za tu dobu co tu
vopruzuju.Výborné otázky a výborné prostředí a hlavně příjemní lidé (všichni kdo se
zůčastnily , vědi o co de). Večeře: byla dobrá, ale stereotypní. Přišla další rána:
“Fernsehabend“byl dobrý protože ho dělala Zuzka, naše sluneční královna. A nakonec vyčistit
zoubky, umýt prdky a do pelíšků.
Pavel Stuchlík
Sobota 5.8.
Dneska jsme hráli spoustu her. Je to tady hezké akorát vstávání mi dělá problémy. Je to tu
dobrý tím, že máme skvělé vedoucí, kteří mají pro nás skvělý program na každý den. Dá se tu
hrát spoustu sportů, ale nejvíc se mi líbí stolní tenis a fotbal. Hodně se mi líbil výlet do
Beyereuthu, protože to tam bylo moc pěkné. Jídlo je tu dobré, ale někdy to moc dobré není.
Příští rok sem do Gaisthalu pojedu znova, protože je to tu moc super.
Michal Novotný
Sobota 5.8.
Budíček byl naštěstí v půl osmé, takže vstávání bylo o něco lepší než obvykl. Po snídani nám
bylo vysvětleno, co máme dělat při výskytu černé díry, ale ty se nikdy po celý den neobjevily.
Pak jsme se rozdělili do skupin a hráli jsme hru Cosmosauce. Až na to, že hlavně ze začátku
bylo dost těžké najít
hledanou otázku nezi stem
dalších, a že se některé
otázky časem ztrácely se mi
hra docela líbila.Po obědě
jsme měli na programu
zájmové skupiny. Já jsem si
vybral malování na sádrové
odlitky, které však za chvíli
došly. Mezitím se některé
skupiny připravovaly na
večerní Karaoke.Po večeři
to
vypuklo.Nejprve
jednotlivé
skupiny

předvedly, co si nacvičily, a pak se bodovalo.V době sčítání bodů předváděli vedoucí scénku
z Armagedonu. Až na to, že jsem film neviděl, se mi scénka docela líbila.Nakonec zvítězila
skupina s hitem Bloodhoundgang Mape.
Zbyněk Janoušek

při Karaoketo samozřejmě taky každý rozjede na plný pecky
Sobota 5.8.
Palubní deník
Po nudné ranní rozcvičce jsme šli na výbornou snídani. Po výborné snídani jsme se rozdělili
do 3 skupin. Popořadě jsme se vystřídali u 3 stanovišť. Učili jsme se tancovat, zpívali jsme si
a četli zábavné horoskopy. Pak jsme hráli hry ve které jsme se dozvěděli věci o táboru. Po
chutném obědě jsme měli volno a pak jsme šli do města a plnili různé úkoli. Po večeři jsme se
rozdělili do 10 skupin a hráli velice zábavnou hru, která se mi líbila z celého dne nejvíce. U
této hry byla sranda.Po hře jsme šli spát. Celý den se vydařil.
Jitka Šimků
Neděle 6.8.
Ach jo, další den, kdy se na nás sluníčko mračí. Škoda, je tu mnoho možností, co se dá dělat,
ale počasí nám opravdu nepřeje.Po snídani, která je stejná (Cornflakes), nás čekalo nemilé
překvapení – FAK.Pořád jsem netušila o co jde (jsem tu poprvé), ale po vysvětlení mi bylo
všechno jasné.Musely jsme vystěhovat lehátka ze stanu a zametat.Nebylo to příliš zábavné,
ale mělo to jednu výhodu – uklidily jsme si!Po dobrém obídku jsme se těšili na oddělené
odpoledne.Ale ozvalo se počasí.Asi nechtělo aby kluci odešli do lesa.Hodně se rozpršelo a tak
byl uspořádán náhradní program( masky, tancování). Byla jsem trochu zklamána, že se
odpoledne nevydařilo, ale nakonec jsme byli přeci jenom odděleni.Kluci zůstali u předhali a
my holky šly do společenské místnosti, kde jsme si kuchtily večeři.Snad každá holka záviděla
klukům maso, ale musím se přiznat, že po ochutnání jejich masa jsem konstatovala:“Naše
zlaté těstovinky“.Všichni jsme se těšili na večer.Celou dobu jsme luštili co by ono tajemné
slovo bing mohlo znamenat.Všichni si přáli diskotéku a tak co mě napadlo bylo
Bloodhoungang in Gaisthal – to by znamenalo i diskotéku. Padali velké sázky, byli jsme si
všichni tak jisti, ale….no…bylo to jen Bingo.Nebylo to špatné, ale zklamání se dostavilo.V
bingu jsem nic nevyhrála, ale bylo to dost napínavé.Po večerní slavnosti a hygieně jsme šli
spát.
Markéta Švagerová
Pondělí 7.8.
Po nádherném probuzení jsme se odebrali do sprch a pak dále na ranní slavnost a snídani.
Kolem půl desáté začal program jménem UFO. Po opravdu dobrém, ale opravdu vinikajícím
obědě (skoroobědě) začal náš den, který spočíval v zájmových skupinách, které vedli zástupci
Lagerparlamentu. Tento program byl opravdu zajímaví, až ten úklid co následoval hned po

něm. Večeře byla dobrá (zase salám) v půl deváté jsme se sešli ve Vorhalle vyšvihlý jako na
ples a začali trsat na vybranou hudbu DJ POLDIHO. Ten to típnul ale moc brzo, takže jsme
museli jít spát brzo. Ende Gelände Slus Utrum.
Petr Chmelenský
Úterý 8.8.
Ráno jsme byli vzbuzeni už v 6:30 a po obvyklé standardní snídani jsme vypravili autobusem
do naší vlasti, kde nás jako obvykle přivítali chongové alias větve, neupravené vesnice
s rozpadlými domy atd. K velkému překvapení jsme se ocitli ve vesničce Rabí, kde jsme si
prohlédli místní zříceninu. Bylo to úžasně poučné a zajímavé, včetně slečny průvodkyně ha,
ha, ha. Zanedlouho jsme odcestovali směr Sušice, kde byl rozchod a ti spořivější a hladovější
z nás si nakoupili zásoby v nefalšovaném českém konzumu alias jednotě, krásné to názvy, že?
Dalším nekulturním zážitkem mohla být návštěva místního vietnamského tržiště uprostřed
náměstí. Cesta zpátky byla též obohacena kulturní vložkou – poslechem rádia asi na milión
db. Přičemž reproduktor byl přímo nad mojí hlavou. Naštěstí se podařilo rádio ztlumit a tak
jsme ve slastném poklidu dorazili do našeho lágru. Večer byl Tv Abend a alternativou byl
Freizeit, což zvolila většina Teilnehmerů. Zbytek dne tak proběhl ve znamení odpočinku,
který byl zřejmě myšlen jako načerpání energie na Geländespiel. Ale to už je tématem dalšího
Tagesberichtu, takže toto je Shluss. Aha – vlastně tohle Schluss není, ještě jsem zapomněla na
jednu podstatnou věc: během večerní slavnosti k nám přilétlo UFO z planety Jibbijo nebo jak
se to jmenuje a uneslo nám naši milovanou Marlenku, takže jsme celou noc proplakali nad tou
děsivou skutečností … aha, takže teď je to absolut Schluss a už nic nedopisuju.
Tereza Pražská
Středa 9.8.
Ráno jsme vyšli po skupinách na Gelande spiel neboli hledat ukradenou Marlene, která však
!(údajně)! byla spatřena ráno kolem 5 hodiny jak chodí po táboře. No nic.
Po druhém postu jsme my, skupina Cannabis ušli ještě kilometr, dva a vidíme 5. s 4. Zjistili
sme, že nějakej bavorskej dědula strhal klopapiry a my nevěděli kam jít dál.Nakonec jsme
tam skejsli dvě hodiny a postupně přišli i všechny ostatní skupiny.Vysvobodil nás až mobilem
přivolaný Tomáš s mapou a kolem. Pak jsme šli a šli a šli a plnili úkoly jako loni. A stejně
jako loni se vyskytlo několik jedinců (JAKUB) kteří zůstali na některé stanici protože….a teď
důvod. Pak jsme se sešli na hřišti za Gaisthalem.Večeře byla Hamka Ňamka a po ní nás
odvedli po skupinách na místo ke spaní. Než nás rozdělili, prudily mě, kleine Bonzena a
Terezu, že povídáme. Naší skupině se vedlo špatně, takže byla neskutečně daleko, stejně jako
Kentusové, se kterýma jsme na sebe řvali. Jakmile se mi, za sladkého hňupkání podařilo
usnout, mě probudila Věrka a já ujasnila naší grupě, že nemáme šanci vyhrát. Pohodovým
tempem jsme se vydali na cestu. Po zaznění signálu, že někdo vyhrál jsme tempo ještě
zvolnili a dorazily jako poslední. Skupina,která vyhrála byla Peace,End šlus, konec.
Kristina Weiserová

Středa 9.8.

Logbuch
Wir waren wandern im Wald. Am Ende fanden ich und
auch andere die Streke zu lang, man hätte mehr Posten
einbauen können. Beim Übernachten im Wald war den
Boden mit Dornen gespickt. Die Nachtaktion war nicht
sehr spannend und schon nach 10 Minuten zu Ende.
By By Philippe

Jó, houbiček bylo taky jak po dešti

Středa 9.8.
Hned ráno, po časném budíčku a rychlé snídani, jsme se vydali na cestu. Šlo o hru, kde jsme
měli najít unesenou Marlenku. Já jsem byl v poslední,desáté,skupině tzn. Museli jsme sbírat
toaletní papírky. První skupina odešla v 10.00 hod.a odcházelo se v 10-ti minutových
rozesrupích. Na prvním stanovišti na nás čekala veselá Klárka s oblíbeným hula-hopem. Hra
spočívala v tom, že libovolný člen družstva měl tři pokusy nato, aby točil hula-hopem co
nejdéle.Rekord byl 10 min. Druhé stanoviště obsadila Simona a měli jsme ve lžičkách přenést
mléko z jedné misky do druhé.Třetí stanoviště spočívalo v tom, že jsme se zamotanou hlavou
měli vodní pistolí sestřelit co nejvíc míčků.Tady hlídal Sebi.Na čtvrté stanoviště se všichni
těšily.Byl to oběd sice nebyl moc dobrý, ale přitom hladu to nikomu nevadilo.Na šestém
stanovišti čekal Šmidli. Měli jsme co nejrychleji našroubovat šroub. Rekord byl 14 sekund. A
kdo chtěl se mohl navíc slaňovat. Protože jsem byl v poslední skupině, přijel pro nás Marcus
s autobusem, abychom došli včas do našeho dočasného tábořiště za starou zastávkou nad
Gaisthalem.Tam bylo poslední stanoviště s Michim. Měli jsme si strčit 5-ti Markovku mezi
půlky a přejít s ní dráhu. Potom nám ještě Madla dala 4 jednoduché otázky a šli jsme večeřet.
Na večeři jsme měli pečené párky. Poté jsme se rozdělili do skupin a odcházeli jsme na pole
spát. Asi v jednu hodinu v noci nás vzbudili a vydali jsme se za pomocí indícií najít Marlene.
Našla jí 3 skupina. Nakonec jsme došli do tábora, napili se čaje a šli spát.
Milan Lukenda
Čtvrtek 10.8.
Dnešní den pro mne nezačal moc dobře. Našla jsem si klíště. Marlenka ho chtěla vyndat, ale
nepodařilo se jí to. Proto jsme se s Leem vydala k doktorovi. Stálo mě to mnoho nervů a 47
marek a 20 pleniků. Pak pokračoval den úplně normálně. Spadla se mnou lavička. K obědu
jsme měli kolínka, kečup a omáčku z masa! Odpoledne se konala táborová olympiáda.Ve
všem se nám dařilo, ale u Tischtennisu byla blbá pravidla, proto to byl propadák.Večeře byla
tradiční – chleba se salámem a se sýrem. Někdo si i pochutnal. Večer jsem se zúčastnila hry
SÁZKY. Každý stan si musel vymyslet sázku pro sebe a pro vedoucí. Nejhezčí sázka byla
drzení zadní části auta na 1 minutu. Dokonce to i kluci dokázali splnit. Vedoucí měli velmi
těžký úkol, který ale dokazali splnit, protože jinak by museli být celý den bez cigaret.V půl
jedenácté a 10 minut byla většina účastníků ve svých postelích a sami. Někteří měli hlídky.
Veronika Linková
Pátek 11.8.

Když jsme se vzbudili, následovala rozcvička, při které jsme si celý stan promáčeli boty a
ponožky. Po „vydatné“ snídani jsme se ve skupinách připravovali na „závěrečný večer“
kterým jsme měli ukončit tábor.Po obědě jsme se jako účastníci střetli s vedoucími ve dvou
soutěžích. A to ve „fotbale“ a „ ve vollejballe“.Fotbal, „vyjímečně“ dopadl dobře pro vedoucí.
Ale to jsme si vynahradily ve „volleyballu“. Dále následovala první část „závěrečného
večera“. Tam jsme ukázali to, co jsme nacvičovali. Jako další, a poslední, program byla
dikotéka.
Pátek 11.8.
Poslední den….už jen ta dvě slova mluví za sebe.Tagesberichty se samozřejmě píší velice
špatně.Ráno:příprava na AA – to mě osobně moc nebavilo, ale závěrečný večer se až na malé
technické problémy vydařil. Odpoledne proběhly zápasy ve fotbale ( pro kluky) a volejbale
(pro holky) proti „Betreuerům“. Kluci bohužel po boji podlehli, ale holky samozřejmě v boji
vyhrály.V 17 hodin začal AA. Byli jsme rozděleni do skupin s názvy planet.Každá planeta
symbolizovala jednu barvu. Hráli jsme scénky, předávali jsme dárky porotě…docela sranda!
Pak jsme si pěkně nacpali pupky výborným masíčkem( mňam mňam…to bylo něco pro
mě!!!)
Následovala diskotéka až na již zmíněné technické problémy (vesničané x hudba) to bylo opět
fajn. Po diskotéce se nám zrodila hvězda planety Jipijou. Hezký zážitek…Potom už jen delší
večerní slavnost a hupky dupky do postýlek.!!!
Kristýna Procházková

A jedeme dál! Jak jistě všichni dobře víte, Gaisthal mívá
etapy dvě. A právě o tý menší, týdenní nám přináší pár
informací její český šéf – Vítek.

Gaisthal Junior
Se Sojkou v Galii.

Byl jsem požádán, abych sepsal nějakou zprávu o průběhu „juniora“. Ačkoliv si myslím, že
referovat by měli především účastníci, pokusím se zavzpomínat na těch několik skvělých dní
na půdě Böhmer Waldu. Vše začalo vlastně už v Třebíči na plese. Právě tady se dohodlo, či
snad určilo, kdo pojede na druhou etapu jako vedoucí, časem se přidalo ještě několik
praktikantů. Zatímco zájemců o helferbetreuerství bylo dost a některé jsem musel bohužel
odmítnout, vedoucích bylo podstatně méně. Vlastně se sešla opět ta stará, ale velmi dobře
prověřená, skvadra. Na přípravném víkendu jsme se tentokrát poměrně rychle shodli na
leitmotivu: Asterix a Obelix. Důvodů pro tento výběr bylo více. Tak, jak popisuje obyvatele
jedné galské vesnice jejich autor pan …………, tak i seskupení českých a německých
vedoucích plně odpovídalo jednotlivým postavičkám. Myslím si, že není potřeba dopodrobna

rozebírat, kdo mohl být a byl Obelixem,
Asterixem,
Majestixem,
Falbalou,
Idefixem, atd. Každý z našeho týmu si nějakou tu roličku
našel, a kdo byl na pochybách, byl přiřazen do římského
tábora, aby se v klidu mohl věnovat lstivým plánům jak dobýt
vzdorujících vesnici a získat kouzelný nápoj. A opravdu
netrvalo dlouho a magický druid byl během galského sympozia
druidů přepaden a unesen do římského vojenského tábora, kde
měl podle římských představ připravit dávku tohoto nápoje síly a zručnosti a domoci tak
nabubřelým Římanům dobýt svět. V ten okamžik se ze všech účastníků tábora stali statní a
bojovní galové, kteří se po náležitých a důkladných přípravách vydali na cestu plnou nástrah.
Na hlavu poražení Římané jistě nebudou namítat, když prohlásím, že všechny galské kmeny,
které se této výpravy zúčastnily, se do boje vrhly celým tělem i duší. Pravda, někteří
upřednostnili sílu nad duchem, ale hlavní je, že Dava tedy pardon Majestix byl zachráněn.
Tábor, jak všechny sojky vědí, není jen Geländespiel, ale také další spousta dalších her,
olympiáda, paarlauf, … Musím tedy poděkovat ještě jednou všem vedoucím a především pak
prakťasům, kteří se svých úloh zhostili na výbornou a vytvořili dobrý a schopný tým. To, že
se tábor podařil, svědčí nejspíše naši malí harantíci, které jsme měli ten týden na starosti, a
kteří se rozhodně domů netěšili. Malou poznámku na konec bych přeci jenom měl: Handy und
PC kann man durch  ausschalten, Marlene!

adieu

Tak, drazí, to je vše, co vám přineslo toto speciální potáborové Zobačisko.
Doufáme, že jste si pěkně zavzpomínali a zpříjemnili jste si tak, alespoň
trochu, začátek školního roku – ó, jak to milovaný čas! Takže čus kaktus
na členským shromáždění!! Přijeďte, bude to stát za to!

