ÚVODNÍK
Milí a drazí,
dá se vůbec něco říct? Na tohle období se intenzivně těšim celej rok.*
Bramborovej salát od babičky, vlašák od babičky, perníčky, linecký,
vosí hnízda, vánočky (ale bez rozinek, prosím!), horký zeleninový
vývary, kakao se skořicí, co provoní celej dům, horký ovocný čaje
s citronem, svařáčky, čokoládový figurky, čočka s orestovanou cibulkou… a mír a dárky a koledy a tak, asi
víte, co myslim.
To, co držíte v ruce, je rarita. Speciální vánoční číslo jsme dlouho nedělali, ale právě teď, v tuhle chvíli, se to
stává naší novou (a velmi milou)
tradicí. S novou radou - více najdete
v útrobách čísla – jsme do redakce získali novou krev, ale bát se
nemusíte, vaši oblíbení reportéři a
jejich svérázné rubriky zůstali.
Doufám, že budete stejně nadšení,
jako jsem já. Přeju všem krásný (a
hlavně požitkářský!) Vánoce a nový
rok plný lásky! Buďte správní ptáci!
Johča

Johanka a její kluk

* Faktická poznámka - Johanka se těší na všechna období. Čehož si všimnete, zejména
pokud pozorně čtete všechny úvodníky
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ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Dva roky uběhly jako voda a přišel čas,
aby se celá Sojka zase jednou sešla a
rozhodla, kdo jí bude dělat lodivoda po
příští volební období. To samozřejmě
nebyl jediný úkol našeho Členského

Přijeli i krakonoši s ratolestmi

shromáždění. V pátek 18.11. jsme se
všichni sešli v Trhovém Štěpánově v hotelu Rabbit a přivítali se. Někteří pak bděli dokonce o něco déle, než je u nich pravděpodobně běžně ve zvyku, neboť měli

opět příležitost po dlouhé době vidět
své přátele, se kterými toho tolik zažili na
táborech či na jiných sojčích akcích.
Sobota se pak již nesla ve znamení přehledu proběhlého funkčního období
staré rady, jejího odstoupení, projevů,
volby nových radních a vpravdě nechutných párků k snídani (jež byly naštěstí
doplněny množstvím dalších, mnohem
stravitelnějších pokrmů). Nechali jsme
tedy pohovořit organizátory jednotlivých akcí o jejich projektech a dali prostor dotazům. Pak jsme již měli možnost
vyslechnout si proslovy odstupujících
členů rady a dozorčí rady, abychom po
večeři mohli volit nové členy těchto
orgánů. Když byla nová rada zvolena
(její složení a popis naleznete na dalších
stránkách Zobačiska), odebrala se ke
svému prvnímu zasedání, aby si vybrala
předsedu (nebo snad předsedkyni?), obsadila další funkce a vybrala nové talenty nebo naopak osvědčené harcovníky,
které mezi sebe přizvala jako přísedící.
Netrvalo dlouho a již jsme všichni věděli, že předsedou pro příští dva roky bude

(zleva) Kalič, Týnka, Mája, Janík, Johanka, Anička, Julča, a Táš. A pak ještě Héďa :)

li již neobhajovat svoje funkce. Anička,
Davča, Terka a Josie dostali výživnou
porci sentimentu, vtipu a dojatých
zpovědí ve formě půlhodinového videa.
Po tomto obřadu již bylo možno navázat
na započaté rozhovory z předchozího
večera, pokračovat ve stmelování
mladších se staršími a zkusit je třeba porazit ve fotbálku.

Nová Dozorčí rada - Davča, Anička a Péťa

naše Mája, pravou rukou jí bude bržena (brněnská žena) Týnka a o finance
se bude starat nám všem velmi dobře
známý Míša Kalič.
Po krátké přestávce následovala chvíle
z nejdojemnějších, a sice loučení se s
našimi čtyřmi radními, kteří se rozhod-

V neděli ráno už jsme se jen sbalili, napakovali pár řízků, které zbyly po sobotním rautu, rozloučili se a rozjeli domů. A
nám už nezbývá, než Vám všem poděkovat za to, že jste přijeli a zúčastnili se a
nové radě do nového funkčního období popřát hodně štěstí a úspěchů.
Ta Vám na oplátku mými ústy děkuje za projevenou důvěru a vynasnaží
se, co to půjde, aby ji nezklamala!
				- Táš

SERVUS, GRUEZI
UND HALLO!

aneb
rada ve své pravé podobě

HÉĎA
Kdo jsem a čim žiju: Jsem Héďa, po světě chodím uz 17 let (spis se plazim).
Snažím se žít svoje sny, ale občas mi do toho vleze gympl a práce.
Mám ráda: Mam moc rada sladký kafe, výborný jídlo, když jezdim na koni,
rada si zpívám ve sprše a když tancuju s nějakým princem na klasickou
hudbu
Co miluju na Sojce? Na Sojce mam rada všechno! Klasické klišé, ale je tomu
tak. Lidi, náladu, tábory, místa... Alles.
Co si přeju k Vánocům? K Vánocům si přeju, hm, já nevim. Kromě spousty
oblečeni, jako každá správná Zena, asi spis ty nehmotný věci. Chtěla bych,
aby si lidi neubližovali, abychom tady všichni spolu hezky a dobře fungovali a byli šťastni. Abychom každý ráno začínali s úsměvem a stejně tak ho i
končili. A aby tady byla Sojka i nadále.
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TÁŠ
Kdo jsem a čim žiju: Jsem Táš, studuju strojárnu a sem tam se rád proběhnu.
Mám rád: Mám rád pizzu, pokémony, derivace, seriál Hospoda a maminku s
tatínkem.
Co miluju na Sojce? Markuse!
Co si přeju k Vánocům? Aby mi přestala plesnivět zeď v rohu pod oknem.
JANÍK
Kdo jsem a čim žiju: Jsem Janík a je mi 23 let. Studuji Podnikovou ekonomiku na
VŠE, ale zajímám se o kapitálové trhy, takže se jimi zabývám i pracovně – píšu
zprávy z burzy. Ve volném čase se snažím najít nějakou rovnováhu mezi pohybem
a kulturou. To se ovšem většinou omezuje na spinning (hezčí název pro jezdění na
rotopedu v potemnělé místnosti), občasné návštěvy posilovny a nějaký ten film a
knihu.
Mám rád: Mám rád spoustu věcí. Mám rád i věci, co je nemám rád, protože si díky
nim uvědomuji, proč mám rád věci, co je mám rád. Rád si povídám a dovídám se
nové věci.
Co miluju na Sojce? Na Sojce mám rád fajn partu, vytváření kostýmů, divadelní
scénky na táborech, chrochtání u jídla, nadšený účastníky a prodávání sladkostí v
Pamperladenu.
Co si přeju k Vánocům? Nevím, co si přeju k Vánocům. Můžu říct dort? Protože jsem
ani nevěděl, co jsem chtěl teď k narozeninám a dort se šiknul. Potom mám ještě
jedno přání, ale tajné.
ANIČKA
Kdo jsem a čim žiju? Ahoj! Jmenuju se Anička, je mi právě 18, a dost času trávím
na jazykovém gymplu v Plzni, kde se učím především španělštinu.
Co mám ráda? Mám ráda cestování, hudbu, cizí jazyky 😛,  dobrý  jídlo,  dobrý  pití.
Nejlépe ve společnosti super lidí!
Co miluju na Sojce? Na Sojce mě baví ta společnost skvělých parťáků, výborná atmoška, humor, nové výzvy a samozřejmě
naše tábory.
Co se přeju k Vánocům? K Vánocům by
se mi líbila nová dávka knížek od mé
oblíbené spisovatelky.
MÁJA
Kdo jsem a čim žiju? Mňau, já jsem Mája, je mi 22, studuju sociální
práci a právo a trénuju asistenční psy.
Co mám ráda? Mám ráda, když jim pečený kuře ve vaně (zkuste to,
ale nenakydejte si to do tý vody, to je pak nechutný).
Co miluju na Sojce? Na Sojce mam ráda to, že můžu nosit placku, na
které je “JSEM PTÁK”.
Co se přeju k Vánocům? K Vánocům si přeju obal na telefon, kterej je
třikrát větší než můj telefon a je to jednorožec, co má duhovou hřívu
a duhovej ocas.

MÍŠÁNEK
Jsem Míša, ale velká část z vás mě zná spíše pod přezdívkou
Kalič, Kalba, Kaliban atd, tyhle přezdívky vznikly zkomolením
mého příjmení Kalina. Čím nejvíc žiju? Není to jen jedna
činnost, ale od všeho trochu. Na prvním místě je asi Sojka,
kde jsem obhájil svůj post pokladníka. Po ní následuje
škola, kterou se snažím dotáhnout už do finále. Zbývá mi už
poslední rok, tak bych to snad měl nějak dodělat. A v neposlední řadě je to moje práce, která mě hrozně baví, ale ubírá
podstatnou část času, který bych rád také věnoval Sojce.
Nejvíc miluju asi dobré jídlo a pití, tábory se Sojkou. Na Sojce
je nejlepší soudržnost a častý kontakt s lidmi, kteří obohacují
můj život. K vánocům si nejvíc přeju, abych mohl být o
vánocích doma a válet se u televize a pohádek a k tomu jíst
spoustu dobrého jídla.

TÝNKA
Kdo jsem a čim žiju: Zdar, jsem Týnka a pocházím z Brna. To
je od vás tam na východě někde. Je mi 19, takže jsem si už
zvykla na vtípky tohoto typu a docela mě i začaly bavit.
Momentálně studuji sociální pedagogiku na Masárně tady
u nás ve Štatlu, ale kdo ví, kam mě vítr zavane...
Co mám ráda: Když řeknu, že miluju jídlo, tak si asi
pomyslíte „tyvadooo, ta holka je ale kreativní“. Ale já si
opravdu myslím, že mám ňákou dosud nezjištěnou nemoc
přejídání, protože jsem přímo závislá na dobrém jídle, a
když je ho hodně, tak neznám své hranice. Přejím se, je mi
blbě, strávím to a pak se zas nacpu. Nejlepší prostě! Takový
každodenní rituál. A nejlépe v noci. A pak si lehnout a
odpočívat. Mmmmm
Co miluju na Sojce? Kdybych měla vyjmenovávat, co mám na Sojce
ráda, tak to budu psát do Vánoc... Spíš tedy řeknu, co nemám ráda.
Nemám ráda to čekání mezi tábory! Jakože cože? Tábor je jen týden nebo dva? Tak to je špatnej vtip. A ještě
ta dálka z Brna, no povim vám, na cestách strávím fakt hodně času. Ale Sojka za to prostě stojí. Jinak bych to
nedělala žeáno. Naštěstí se s kámíkama z rady vídáme trošku častějc, takže dobrý. Baví mě na Sojce, že spojuje
různorodý lidi, kteří by se jinak pravděpodobně nepoznali, a přijde mi to fakt super.
Co si přeju k Vánocům? Teď budu ještě víc trapná než doteď, ale přála bych si, aby všichni byli zdraví a šťastní.
Aby se všem dařilo se v životě, jak očekávají a aby na sebe byli lidé hodnější. Ani si neuvědomujeme, jak jsme
tady krátce. Fakt jako šíleně krátce! Když jsem se před týdnem dozvěděla, že mi zemřel kamarád, tak nějak
jsem si více věcí uvědomila. Přeji Vám veselé a hlavně klidné Vánoce a buďte s těmi nejbližšími
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JOHČA
Kdo jsem a čim žiju: Čus, jsem Johča, je mi 19, studuju sociální
práci a ráda bych jednou spasila svět:--)
Mám ráda: Běhání, housle, knížky, pizzu, lívance a kozí sýr a
gramatiku
Co miluju na Sojce? Lepší otázka by byla, co nemiluju!?!
Všechno!
Co si přeju k Vánocům? Lístky do opery, prosím.

JULČA
Kdo jsem a čim žiju: Ahoj, jsem Julča, je mi 18 let a chodím na

PŘÍSEDÍCÍ

gympl v Ústí nad Labem.
Mám ráda: Mám ráda cestování a naprosto zbožňuji hory a moře.
Co miluju na Sojce? Na Sojce se mi líbí gaisthalská pohoda, přátelská atmosféra a vždy vtipná a pozitivně naladěná crew.
Co si přeju k Vánocům? K Vánocům si přeji pořádný turistický
batoh, ať můžu procestovat celý svět

VERČA N.
Kdo jsem a čím žiju: Jsem Verča, je mi 17, studuju na Gymnázium v Praze a
nesnášim, když si někdo křupe prsty
Mám ráda: volejbal, pátky, pořádný kamoše a všechnu srandu, ale nejvíc miluju
Máji "kapkejky" a Kubův smích! <3
Co miluju na Sojce? Jak jsou všichni hrozně kamarádský...A jaký se pořádají supr
akce!
Co si přeju k Vánocům? Asi nejvíc si přeju slacklaine (takový ten natažený popruh mezi stromy) a naučit se na ní nějaký pořádný tríčky. :) Jo a taky asi ještě
další takový ty samozřejmosti jako je mobil, notebook, auto, zlatý hodinky s
vodotryskem atd..
KAMČA
Kdo jsem a čím žiju: Jsem Kamila, je mi 17 let a pocházím z Plzně. Momentálně žiju v městečku Amberg, kde chodím na gympl a bydlím na
intru. Je to fakt sranda,věřte mi.
Mám ráda: Mám ráda německou pünktlichkeit, kamarády s dobrým smyslem pro humor, vaření a sport.
Co miluju na Sojce? Sojka mi umožnila poznat dobrou partu a skvělé
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přátele a hlavně jsem si zde zamilovala němčinu, kterou se snažím
neustále zlepšovat.
Co si přeju k Vánocům? K Vánocům si přeju strávit je doma v poklidu s rodinkou a bednou cukroví k tomu. Taky bych si přála vidět toho Ježíška,když
už na to čekám tak dlouho.

JOSIE
Kdo jsem a čim žiju? Čus, jsem Josefina, je mi moc a tvořim věci. A
občas lezu po vejškách. A zpívám si… často.
Mám ráda: Divný umění. Komiksy. Creepy věci. Růžovou.
Javorovej syrup. Chia semínka. Ukulele. Svýho psa. Sebe.
Co miluju na Sojce? Na Sojce mám ráda tu naši nesourodou partu
lidí, co se snaží dělat hustý věci. A jde jim to.
A taky ráda oblíkam sojky do čepic a píšu články do Zobáku.
Co si přeju k Vánocům? Polystyrenovou hlavu na klobouky, protože
tu moji starou mi ukradla máma.
KUBA
Kdo jsem a čím žiju: Ahoj, jsem Kubča a je mi 17 let. Studuji Pedagogické Lyceum a jsem z Ostravy a ano mám kratky zobak. Hraju
na housle a klavír
Mám rád: Miluju, když sleduju Máju, když se směje!
Co miluju na Sojce? Úžasné lidi! Celý kolektiv Sojky je prostě
skvělý! A to procvičení němčiny taky není špatný!
Co si přeju k Vánocům? K vánocům si přeji spoustu jehel ............
haha........ muhahah...... ať mám čím šíííít.

TERKA
Kdo jsem a čim žiju: Servus děcka, jmenuji se Terka a je mi 21. Studuji
medicínu a otázky čím budu jsou záludné, páč nevím. Kromě sojky se ve
volném čase bavím trénováním sportovního šermu malých dětí nebo jen
tak procházkuju po přírodě (Ne, neobjímám stromy a nečerpám z nich
energii. Tu čerpám z dostatku kávových zrn).
Mám ráda: KAFE!!! Miluji šerm, sojku, rozmotaný sluchátka a čínský polívky.
Co miluju na Sojce? Všechno co mi dala? Odvahu mluvit i v jiném než rodném jazyce, fajn kamarády a hlavně super výlety i po menších německých
městečkách.
Co si přeju k Vánocům? Ohledně Vánoc jsem starej morous. Takže snad jedině
dostatek bramborovýho salátu a klidný spánek
VERČA H.
Kdo jsem a čím žiju: Jsem Verča, je mi 18 a studuji Mezinárodní
teritoriální studia.
Co mám ráda? Miluji tanec, vývary, němčinu a mezi mé
současné kratochvíle patří jóga a bruslení.
Co miluju na Sojce? Na Sojce mám nejradši možnost setkat se
se skvělými (i německy mluvícími) lidmi a s nimi vytvářet jiným
sojkám a sojčatům krásné prázdniny v Gaisthalu.
Co si přeju k Vánocům? K vánocům si už po třetí přeji křeslo, snad
se letos zadaří..
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J & J production uvádí

KULTURNÍ
KARTOFFEL
Vracíte se z táborů s pocitem, že se vám zlepšila němčina? My tedy jo a
máme z toho hroznou radost. Co ale dělat, když se chceme učit i
v průběhu roku a biflování gramatiky a slovíček není naše největší forte?
Tak co třeba vstřebávat nějaký to cizojazyčný uměníčko?
Takže se připravte na náš nový Zobákový seriál, po jehož přečtení budete kulturnější, než
Bifidus Aktiregularis.
V prvním díle se zaměříme na naše oblíbené rockové německojazyčné kapely.

Rammstein
Rammstein jsou německá industrialová
kapela, která začala působit už v roce
1994.
Asi každý z vás zná písničku Amerika.
Rammsteini mají ale ve svém arsenálu
mnohem víc – konkrétně už šest studiových alb – a nevypadá to, že by chtěli v
dohledné době se svou činností přestat.
Co se na nich Josefině líbí?
Tuhle kapelu mám ráda už od dob své
hluboké puberty, kdy jsem terorizovala
sousedy tím, že jsem se snažila hrát covery na basovou kytaru a divoce u toho
mlátila (tehdy červenovlasou) hlavou. A
vlastně tak jsem se vůbec dostala
k tomu, že se chci učit němčinu.
Baví mě nezaměnitelný hluboký hlas
zpěváka Tilla Lindemanna a jejich, no...

Často lehce kontroverzní a morbidní
texty, které ale někdy mají i docela
hluboký význam. (A já je velmi ráda
překládám svému strejdovi, který
nerozumí německy ani wienerschnitzel
a vždycky se směje tomu, co to vlastně
poslouchá.)
Fun facts
Zpěvák Rammsteinů má ještě jeden
hudební projekt, který je ale
v angličtině. Údajně se musel naučit
zpívat úplně jinak, protože se mu jeho
obvyklý ,,styl“ v jiném jazyce nelíbil.
Jméno skupiny Rammstein pochází ze
jména německého města, kde se v roce
1988 konala letecká show, která ale
skončila velice nešťastnou havárií.

Moje maminka kdysi vyhrála lístky na
koncert, když v roce 1999 poslala do radia svůj přebásněný text písničky Engel.

V květnu budou mít v Praze koncert.
Jejich koncerty jsou proslulé nezapomenutelnou atmosférou (plameny
všudeee) a mě tam tedy určitě potkáte.
			
- Josie

Kraftklub
Baseballové bundy, černá polo-trika,
červené kšandy a pořádně našláplé
tempo, to jsou Kraftklub. Pět členů
skupiny se v roce 2009 potkalo ve škole
v Chemnitzu (Saská Kamenice) a na konci roku spolu dali dohromady kapelu.
Pozornost si získali v roce 2011, kdy
reprezentovali Sasko v soutěži Bundesvision Song Contest a skončili na
slušném pátém místě. Své debutové
album Mit K vydali v lednu 2012 a stalo
se nejprodávanějším albem v Německu.
První místo si urvalo také album In
Schwarz z roku 2014.
Co se na nich Janíkovi líbí?
O téhle kapele jsem se dozvěděl
náhodou, když se můj kamarád Max
zeptal, jestli náhodou nechci na jejich
koncert, když je v Praze. No a mně se
zalíbili, tak jsem na něj šel. Je to ener-

gická, živá kytarovka, která vás nenechá
v klidu, dokud nezačnete skákat do
rytmu. Nebo alespoň kývat hlavou a
pobrukovat si, když zrovna nejste na
koncertu.

Jejich texty jsou vtipné a díky tomu, že
jejich zpěvák Felix Brummer spíš rapuje/
recituje, než
zpívá, mu je
skvěle rozumět.
Berlín? Tam
nechci.
Kdo by nechtěl
do Berlína? No,
třeba kluci
z Kraftklubu.
Alespoň tak
vtipkují ve své
písničce Ich
will nicht nach
Berlin!, ve které
se strefují do
hipsterské kultury německého hlavního
města. Berlín však není jediné město, ze
kterého si utahují. V písničce Karl-MarxStadt, jak se dříve jejich rodný Chemnitz
jmenoval, se pouští i do něj.
Poslechni si třeba… Schüsse in die Luft
Jejich asi nejznámější písničkou je
Schüsse in die Luft z druhého alba.
Podívej se na klip k téhle písničce na
Youtube. Felix na jeden záběr odrapuje
celou písničku a do toho stihne rozbít
pár domácích spotřebičů a prásknout
několik nebohých balonků. (Chudák
Nena - ještě, že na začátku měla těch
balonků 99.)
				-Janík
10

Č.3
Hy, wg? Je tady znovu Táš se svýma
rádovtipnýma Darmstadtskýma žvástama. A můžu rovnou navázat na minulý
vyprávění historkou o jídle (timto zdravim
Týnku a Johču).Jedna z nejlepších věcí,
který jsem totiž na svym vejletě zažil, byly
mezinárodní večeře. Začalo to oficielně organizovanou akcí od univerzity. Tam se sešli všichni lidi z Erasmu (a taky pár příživníků,
co vědělo, o co jde, a vmísili se mezi těch
150 lidí. No a tyhle všichni lidi navařili typický jídla ze svejch krajin a bylo posvícení.
Italská pizza, mexický tortilly, švýcarský
čokolády a sejry, polský nevimco, no prostě
od všeho dost. Naše mohutná česká enkláva obnovila starodávný spojení a spojila se

panoramata

s tou podobně robustní slovenskou. Byli
jsme dohromady tři a zmohli jsme se na asi
čtyřicet vošouchů (pro neznalý plzenštiny,
jedná se o bramboráky). Teda takhle...
11

Já nastrouhal trochu těch brambor a
zbytek jsme nechali na Slovence Soně,
protože se stejně jako jediná z nás uměla orientovat v kuchyni. To jsem se teda
do konce pobytu trochu naučil. Třeba
chleba peču perfektní, no a moje řízečky
jsou výstavní, abych se udržel v mantinelech skromnosti. Kromě týhle akce
jsme dělali i svoje soukromý večeře.
Nejlepší z nich byla od Mexičana. Na ty
jeho vejtvory jen tak nezapomenu, fakt
špica.
A nenaučil jsem se jenom to. Na co jsem
asi nejvíc pyšnej, je to, že jsem se naučil
prát. Chvilku jsem řešil třeba i to, že
nemam čim žehlit. No ale po chvilkový
analýze situace, kdy jsem si udělal anketu mezi spolustudentama, jsem zjistil,
že se nemusim o nic strachovat, celej
Darmstadt chodí holt zmačkanej. Tohle
město je taky velmi solidární ve sdílení
nábytku. Vždycky kolem začátku semestru se před barákama začnou objevovat
hromádky starších kusů a jsou k dispozi-

ci k rozebrání. Já jsem se takhle dostal
ke krásnýmu křeslu (na němž sedim na
přiložený fotce), rozkládací židli, trošce
toho nádobí, nočnímu stolku a do bytu
sme si pořídili i celej botník.
Jezdili jsme třeba i na výlety. S Villem
jsem byl v Mohuči a se všema těma lidma erasmáckýma jsme se byli projet po
Rýnu. Tam vám to je krásný. Nakonec
jsme vylezli na takovej mys, kterýmu se
říká Lorelaj. Na něm jsem si vzpomněl
na Sojku, protože song se stejnym názvem nazpíval totiž sám nám všem velmi
dobře známej Alexander Marcus.
Určitě vám něco bude říkat slavnej
Frankfurtskej autosalon. Na něm jsem
samozřejmě nemoh chybět ani já.
Člověk si prohlídne všechny ty auta, na
který stejně nikdy nebude mít a na některý si může i sahnout. Ale asi největší
atrakce pro mě byl simulátor havárky.
Naloží vás do starýho Golfu, co je připevněnej k takový konstrukci, připoutaj vás
a začnou se tvářit pobaveně, protože

v tu chvíli už vám neni pomoci. Chlápek totiž zmačkne čudlik, Golf se začne
otáčet a nakonec skončíte hlavou dolů
a dostáváte varování, abyste se neod-

pásávali, protože jinak dopadnete hlavou
na spodek střechy, což se vám normálně
těžko stane, že jo. No nakonec jsem se z
toho nějak vyhrabal, bylo to docela fajn,
ale upřímně doufam, že to bylo naposledy, co jsem se v takový pozici octnul.
V minulym článku jsem vyprávěl o svym
bydlení. Nezmínil jsem ale, že jsem v podstatě asi měsíc neměl přehled o tom, kolik nás tam vlastně bydlí. Pohybovalo se
nás tam totiž o jednoho víc, než je pokojů. Jednou v pět ráno mě probudil jeden
ze spolubydlících, jak vaří polívku, a když
jsem ho kontroloval, zjistil jsem, že má
ustláno na gauči. To jsem tenkrát přišel
na to, že to je kamarád Rafy (co se mnou
normálka bydlí), a kterej má stejnej problém, jako jsem měl na začátku i já. Taky
neměl kde bydlet, spal u nás asi měsíc.
Jednoho dne měla pak přijít kontrola na
požádní hlásiče. Protože jsme nevěděli, kdy přesně přijdou, museli jsme do
hlásičů vrátit baterky a namontovat je
zpátky na svoje místa, odkud byly předtim odmontovaný, aby neopruzovaly. Asi
bysme za to totiž dostali nařezáno, kdy12

by tam pípáky nebyly. Kluci je předtim
sundali kvůli předchozímu nájemníkovi
z Číny, kterej furt smažil nějaký nudle a
většinou je všechny rozpípal. Nám, hned
po tom, co sme je tam vrátili, začly pípat
taky. Každejch deset minut pípanec, že
docházej baterky, dost mě to teda sejřilo. Pak přišel chlápek, dal nový baterky
a my je zase zapomněli sundat. Takže
jsem brzo přišel na to, proč je kluci tomu
Číňanovi sundali. Já teda nesmažil nudle.
Každopádně bordel to dělá pořádnej a
to tomu stačil jen takovej menší obláček
spálený topinky.

l
l coo
n by

salo
auto

No a s touhle mastnou a smradlavou historkou se s váma loučim a těšim se zas
příště. Aoj.

Co bich tak asi mohl napísat?
Trh s vokny je nějakej kapku
vopožděnej. Nikdo se moc
nechce se mnou dělit o vokna.
Asi je málo zběratelů voken.
Možná bich se mněl saměřit zpíš
na dveře. Nemáte někto s tim
skušenost? Dyžtak dejte vjedět a
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VOkna kam se podívám

pozdílejte vaše no-how se mnou.
Ale v tomhle díle, se nechci moc
vipisovat o voknech, ale radči
vám zdělím pár info vo tom, jak
sem bil na vejletě. Minulej štvrtek jsem virazil do morafské
metropole, jen tak na votočku
(Dále čti s moravskym přízvukem
jako má Davča). Teda vlastně
nemám ánunk proč by se tomu
měla říkat metropole. Metro
jsem nevyďel, ale pole tam bylo
fšude. Fšichni kdo chťejí vydět
metropoli, ať virazí do Prahi a
dojedou metrem do letňan, tam
je metro a vilezete na poli…to je
metropole podle mého gusta. I
přesto že sem se na tenhle vejlet

Ninja
šk
		

Kung-Fu Má
ja

Hadžáááááááá ča, uáááááááá fu,
uíííííííááááááááéééééééééé HA!!
Ó, dobrý den.
Zaskočili jste mě během mého ninja tréninku.
Učím se u největších mistrů světa. Učím se vnitřní
rovnováhu, meditaci, bojové umění a další jedinečné schopnosti. A až projdu všemi, bude ze
mě největší mistr ninja na světě. Naše ninja škola
nabírá nové studenty v období velikonoc.
Začáteční soustředění se koná jen jednou za 50 let, tak ho nepropásněte. Koná se v termínu
8.-15. dubna 2017 na Zámečku Nečtiny u Plzně.
Snad ze mě v tuhle dobu už bude jeden z největších mistrů.
Těší se na vás
Vaše Mája a celý OLA tým

ťešil, tak jsem se docela sklamal.
Fšude samí římani, které jsem
fakt očekával jinde, ale né tam,
třeba v itošce. Kafárna co má
v názvu že neekzistuje, tak byl
zavřenej, fšude samé stánky s
fást-fůdama. Prostě hrůza, jak se
tam dá vůbec vlastňe žít? Ale o
tom bi nám určitě mohla dobře
poviprávět Tínka. Abich na tenhle
vejlet nezapoměl, tak jsem udělal

pár fotek s voknama a rychle
utíkal na bus domů…Ale snad
příště aš tam pojedu, tak to bude
lepšejší…
Pic Míša
prej

drak
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SOJKA-SVÁTKY
Zábavná fakta o popelce
		

o tý, kde má Šafránková hadr na obličeji, když balí prince

Možná víte, že tahle v celé Evropě oblíbená pohádka byla vytvořena
v Česko-Německé produkci (jako naše tábory, haha). Rozhodla jsem se ale
vykoumat, co dalšího můžu zjistit o tomhle filmu, který k Vánocům
nepopiratelně patří.

2. V Německu se pohádka vysílá pod názvem Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel.
Vyslovte to třikrát bez zamotání jazyka a ze zrcadla vyleze Marcus a dá
vám medaili... a tři oříšky... a pusu na čelíčko
3. Postava Heleny Růžičkové se v německé verzi jmenuje Kleinröschen,
což je v překladu Růžička. Navíc scéna, kde prince točí v náručí ani nebyla ve
scénáři. Herečce to jen připadalo legrační. A princi děsivé.
Droběna je postava, se kterou se identifikuju.
4. Sněhovou koulí do hlavy prince netrefila Popelka, ale režisér Vorlíček.
Nedávno jsem taky režírovala film. Naprosto chápu tu touhu po hercích
něco hodit.
						- pokračování na straně 31
15

Kulturní Kartoffelsalat

1.Film má v Německu velký fanklub, který každoročně pořádá na zámcích
tématické plesy v duchu pohádky.
TAM CHCI, KDO JEDE SE MNOU??

WEIHNACHTEN?
Ahoj kamarádi!
omalu, ale jistě se připravujeme na lenivé
období u pohádek plné přecpaných
žaludků, zakrývaných teplými svetry. Při
zvuku koled není vůbec na škodu si trochu
provětrat mozkové závity a dozvědět se něco
nového. Pojďme se tedy vypravit k našim
západním sousedům, do země nejlepších
letních táborů a krásných Vánoc. Německé
Vánoce jsou podobné těm našim, ale je zde
pár výjimek, které stojí za zmínku.

Krušnohorská pyramida

ěhem adventu se v každém větším
německém městě koná vánoční
trh, tzv. Weihnachtsmarkt. Kromě všudypřítomné vůně Bratwurstů a
svařáku (pro neplnoleté Kinderpunch)
vás může ohromit nádherná atmosféra plná očekávání či jedna z Krušnohorských pyramid s otáčivou vrtulí na
vrcholu (až čtyři metry vysoká) – obdoba našich betlémů.

klasických receptů. Milovníky sladkého
nadchne jablečný závin se šlehačkou a
vánoční štola s rozinkami a kandovaným
ovocem. Pokud se vydáte do Bavorska,
stojí za to ochutnat místní perníčky –
měkoučké a zkrátka dokonalé…

Na rozdíl od našeho kapra s bramborovým salátem je výběr masa na sváteční
tabuli poněkud rozmanitější. Najdete
zde plno druhů ryb, drůbeže, zelí a
klobásek. Pro vegetariány je zde plno
alternativ ve formě různých knedlíků,
bramboráčků či tofu upraveného podle

Ať už dárky naděluje kdokoliv, hlavní je,
že se celá rodina opět sejde u vánočního
stromku a společně stráví několik kou
zelných hodin plných cukroví a koled.
		
		
- Verča H. & Verča N.

Dárky naděluje buď Christkind (stejně, jako náš Ježíšek), nebo na sever
Weihnachtsmann, který se spíše podobá
americkému Santovi. Je to starší pán
s dlouhým pláštěm a zrzavými vlasy a
vousy. V ruce má maličký nazdobený
stromeček a přes rameno velký pytel s
dárky. Mimochodem právě stromeček
je přejat z německé kultury – nahradil u
nás do té doby typické jesličky.

16

-<S MAJOU V KUCHYNI>Mňau :) Blíží se nám Vánoce a i když tradiční cukroví a perníčky
od babičky jsou kouzlus mňamózus, proč se nevytáhnout s
nějakou Vánoční specialitou? Ta moje, která uhrane i mojí
prabábinku, jsou Vánoční cupcaky. Pro ty z vás, kteří nevědí, co
je to cupcake, prakticky se jedná o muffin s naprosto fňomózní
polevou (fňomózní = chutná vám tak, že děláte fňo fňo fňo).
A tahle poleva se dá třeba nabarvit na zeleno a vznikne nám z
toho stromeček.

INGREDIENCE
Co budeme potřebovat na fňomózní stromečkové cupcaky?
Tahle dávka je na jeden muffinový tác, tzn. 12 cupcaků
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Těsto:

Poleva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 250 g krémového sýra typu
Mascarpone
• lžička vanilkového extraktu
• 60 g prosetého cukru moučka
• 160 ml smetany ke šlehání

1 hrnek polohrubé mouky
2/3 hrnku kakaa
¾ lžičky jedlé sody
¼ lžičky soli
½ hrnku oleje
¾ hrnku cukr krupice
½ hrnku hnědého cukru
2 velká vejce
2 lžičky vanilky
3 lžičky zakysané smetany
2/3 hrnku podmáslí

]

-

1
2
3
4
5

Připravíme si dvě mísy.
Do té první, největší přijdou dohromady olej, cukr, vejce a
vanilka. Vyšleháme. Přidáme zakysanou smetanu a znovu
zašleháme. Mísu dáme stranou.
Ve druhé míse smícháme dohromady všechno sypké mouku, kakao, jedlou sodu a sůl. Všechno prosejeme. A pak
postupně přidáváme do první mísy po částech sypkou směs a
podmáslí. Kousek sypké části - zašlehat, kousek podmáslí - zašlehat.
Do muffinového tácu dáme košíčky z pečícího papíru (dají se koupit třeba v
papírnictví) a vlijeme do nich těsto. Pečeme asi 20 minut. Dáme vychladit.
Mezitím, co se muffinky chladí, připravíme si polevu. Smícháme Mascarpone, vanilku
a cukr a pak postupně zašleháváme smeatnu a šleháme tak dlouho, dokud nevznikne
tuhá hmota. Přidáme lžičku zeleného barviva a zašleháme.

A můžeme začít zdobit. Nacpeme polevu do zdobičky a vykroužíme polevu do špičky.
Pak můžeme nazdobit, jak se nám zlíbí :)

Přeju kouzlus mňamózus a fňomózní zážitek.				

- Vaše Mája

VÁNOČNÍCH
TRHŮ
Vánoční trhy prostě k Vánocům patří. Ať mi nikdo netvrdí, že aspoň
jednou během adventu nejde nějaký navštívit. Zacinkat si zvonečkem,
přát si nejrůznější tajná přání, koupit si sladkost či něco na zahřátí. Vždyť
to je tak kouzelný! Spousta lidí ani netuší, že takové trhy mají původ už
ve středověku, v Německu a Rakousku, a že odsud se rozšířily do celého
světa. Původně vánoční trhy sloužily k tomu, aby si lidé mohli nakoupit
potřebné potraviny a teplé oblečení pro přežití zimy. Dnes už jsou spíše
nedílnou součástí vánočních tradic. Ale pokud vás již ty naše české omrzely, dám vám pár typů na nějaké zahraniční:
18

1

Norimberk, Německo
Norimberský 400 let starý
Christkindlmarkt je v Evropě
prej nejpopulárnější. Na 200 stánků
se line až na náměstí Starého Města,
které je plné vánočních stromů,
světel a dekorací. Všude voní Glühwein, specialitou je ale i ohřátý
vaječný punč se šlehačkou. Nechybí samozřejmě ani norimberská
klobása, kterou lze ochutnat snad
ve všech verzích, ukrytou v housce
či plavající v curry omáčce. Mlaďoši
se mohou těšit na Kinderweihnacht
(Dětské Vánoce), kde nechybí parní
vláček či kolotoč.

(hmmm). Nejznámější je asi vánoční
trh před vídeňskou radnicí, který je
už 20 let největší atrakcí. Netradičně
ozdobený je ale i celý přilehlý radniční park. Trh na náměstí Karlsplatz
láká na různá vystoupení, jako je
například představení s ohněm.
Řemeslné tradice je možné vidět u
zámku Belvedere či Schönbrunn.
Trhů je ale ve městě mnohem více,
užijete si na nich rakouské dechovky, trubačů i gospelu. Laskominy
samozřejmě také nesmí chybět. Ve
Vídni jsou oblíbené pečené kaštany,
brambory, ale hlavně typický Karzoffelpuffer, což je v podstatě český
bramborák. (viď Davčo?)

4
2

Salzburg, Rakousko

Salcburk je ideálním místem,
kde se duchovně
naladit na slavnostní příchod Vánoc.
Městem zní zvuk kostelních zvonů
a na ulicích zpívají vánoční písně
sbory i dechové kapely. Bohaté aroma, v němž se mísí vůně Glühwein,
pečených kaštanů a čerstvě upečených perníčků se line studeným
vzduchem. Ve městě si můžete vybrat hned z několika vánočních trhů.
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3

Vídeň, Rakousko
Vánoční Vídeň je synonymum
pro opravdovou romantiku

Mnichov, Německo
Nejstarší trhy v Mnichově
naleznete v samotném srdci
města na Marienplatz. Na radnici
naleznete Nebeský workshop, kde
si mohou děti vyzkoušet nejrůznější
umělecká řemesla a pečení. Magický
trh Rindermarkt je asi nejvánočnější
ze všech, seženete tady totiž úplně
vše potřebné k vytvoření betlému.
Jinak se můžete projet městem
speciální šalinkou se svařáčkem a
perníkem v ruce, nebo si poslechnout slavnostní alpské písně znějící z
balkónu městské radnice každý den
v podvečer.

5

Berlín, Německo
Berlínské vánoční trhy se
od těch ve zbytku Německa
docela liší. Na rozdíl od nich mají
totiž, podobně jako celé město,
současnější ráz. Z asi 60 menších a
větších trhů ve městě je bezpochyby
nejnavštěvovanější ten u kostela
Gedächtniskirch, který byl během

2. světové války vybombardován a
opraven byl jen částečně. To proto,
aby sloužil jako památník. Trh není
tak velký, jak by se dalo očekávat,
přibližně 100 tradičních dřevěných
chat nabízí vánoční dekorace,
řemeslné výrobky, šperky, obrazy i
textil. Vzhledem k tomu, že město
je sídlem mnoha mladých umělců, najdete zde více moderních a
umělecky radikálních výrobků, než
těch tradičních.

6

Budapešť, Maďarsko
Trhy v maďarské metropoli
lákají hlavně na všudypřítomný svařák zdarma. Wohouu! Další
atrakcí je krásný adventní kalendář
zobrazující se v oknech domu Gerbeaud a dřevěné stánky plné ukázek
místních řemesel. Trhy jsou bohaté
na živou hudební produkci - k vidění
jsou lidové tance nebo třeba loutkové divadlo na trhu na náměstí
Vörösmarty. Tipem pro zvídavé je
tajuplná prohlídka trhů a centra
města s průvodcem, která se koná
každý den v angličtině. Průvodce vás
provede nejen trhy a památkami,
zavede vás i na utajená místa města
a prozradí leccos i o opravdových
maďarských vánočních tradicích.

7

Kodaň, Dánsko
Přesuneme se malinko dál.
Kodaň je nejlepším místem pro
nákup stylových vánočních dárků.
Můžete je koupit nejlépe na malebném trhu na nábřeží Nyhavn či ve
vkusných buticích v ulici Strøget.
Největší vánoční trh se ale koná v
nejstarším evropském zábavním
parku Tivoli, kde voní gløgg (=svařák

smíchaný s likérem a kořením),
æbleskiver (=jablková kobliha) a
pražené mandle. Velkou atrakcí je
hlavní jezero, které slouží jako veřejné kluziště a kde vám půjčí brusle.
Ve stáncích kolem něj nakoupíte
hlavně místní výrobky, mezi nimiž
například nechybí kodaňský porcelán nebo dřevěné panenky.

8

Tallin, Estonsko
A teď něco úplně předaleko,
kam by vás možná ani nenapadlo jet, ale třeba vás navnadím.
Středověké náměstí Raekoja v
Tallinnu nabízí totiž krásnou kulisu
pro vánoční trh. Prej že zde stál první
vánoční strom na světě, a to v roce
1441. Tehdy byl součástí rituálu, při
kterém svobodní obchodníci zpívali
a tančili s místními dívkami okolo
stromu, který byl pak zapálen. Díky

okolním budovám a téměř stoprocentní jistotě sněhu jsou místní trhy
považovány za jedny z nejromantičtějších (hmmm) a jejich návštěva
se více než pro děti hodí pro zamilované páry. Co se týče zboží ve
stáncích, nejvíce se zde prodávají
ruční výrobky z přírodních materiálů,
hitem jsou například vyřezávané
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misky či pletené oblečení v šedé,
bílé a béžové barvě. Řada netradičních butiků a galerií skýtá také
nákupní možnosti, svíčkami osvětlené restaurace a kavárny zase nabízejí
azyl před mrazem a zimou.

9

Krakov, Polsko
Velký tradiční vánoční trh se
koná na Hlavním náměstí.
V dřevěných stáncích nakoupíte
polské ruční výrobky místních umělců - broušené sklo, pletené košíky,
šperky a drobné vánoční ozdoby,
jako například hliněné anděly či
girlandy. Vánoční náladu umocňují zvuky staletí starých koled, k
vidění jsou i ukázky lidových tanců.
Děti i dospělí určitě ocení szopky
= pouliční betlémy s barevnými
loutkami. Loutky často zobrazují i
výrazné polské osobnosti historie i
současnosti, které zasahují do hry,
představení jsou tak opravdovým
výrazem lidové tvořivosti. Dostanete-li hlad, rozhodně nezapomeňte
ochutnat místní speciality - grilovanou klobásu, žebírka či uzený sýr
s brusinkami. Spláchnout to pak
můžete klasicky třeba skleničkou
svařáku či čajem s třešňovou vodkou.
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10

Brno, ???
Cožeto? Kdežeto? V
dáááli.. za horamaa (lol
Trampské perly).. mají taky supr
trhy. Můžu to osobně potvrdit, v
jednom ze stánečků prodávám
letos nejrůznější nápoje na zahřátí.
Na vánočních trzích si však můžete
koupit také občerstvení, pečené
kaštany, trdelníky, cukroví, koláče,
dárky, řemeslné výrobky, ozdoby,
sýry, čokolády a mnoho jiných
pochutin a k tomu další vánoční
drobnosti. Vybere si určitě každý. A
dokonce je letos připraveno i zimní
kino. Vánoční trhy se konají hned
na několika lokalitách: na náměstí
Svobody (Brněnské Vánoce), na
Zelňáku, na Moravském náměstí, na
výstavišti, u Vaňkovky a drobné trhy
naleznete v různých městských částech. Pokud tedy budete mít cestu
kolem, tak se zastavte na náměstí
Svobody a vyhledejte stánek
„Vánoce na moři“ a třeba vám dám
něco zadarmiko, hehe!
Krásný Vánoce! -Týnka

Je libo českého, nebo kubánského námořníka?
Nebo radši piráta? :)

Milý Ježíšku
Každý rok na Vánoce mám problém, že když přijde „den D“ a já mám napsat
Ježíškovi, nikdy si nemůžu vzpomenout, co že to vlastně všechno potřebuju.
Když jsem si (pár let zpátky, přísahám) přála ještě hračky, byla to celkem pohoda a pro Ježíška sranda. Jednou jsem dostala luxusní barbínu – vílu, která
měla obrovská křídla, v nichž proudily třpytky, když se víle zmáčkl obrovský
diamant na krku.
Jenže teď, když už na barbíny není moc čas, mám s výběrem potíže.
Nicméně jsem dopis nakonec včas napsala. Nechť vám následující přání slouží jako inspirace do dalších let a ať vám
Ježíšek přinese to, po čem doopravdy toužíte a
co si přejete. A nejsou to jen patery ponožky (i
když třeba zrovna ty si já přeju #echt).
Já (Héďa): Kromě ponožek chci jíst tuny
tortil a trhanců a nepřibrat.
Mája: Chtěla bych kryt na telefon, co
vypadá jako jednorožec s duhovou
hřívou.

Anička Vinšová: Přeju si, aby se
konečně našel ten můj oblíbený

Johča: KLUKA!
Josefína: Světový mír, prosím.
Julča: Ponožky, ve kterých mi už nikdy
nebudou mrznout nohy. (Julčo, to bych
chtěla taky hrozně moc. Ideálně
nějaký puntíkovaný nebo
proužkovaný.)

příbor, který mi v roce 2010 během
G2 zapadl někam mezi prkna.
Mája: A ještě mini prasátko!
Terka Foglarová: Léto. A do té doby
elektrické rukavice a návleky na uši.
Kalič: Vokno, co jinýho.
Táš: Jsem skromný chlapec, chtěl
bych BMW. Ale to vlastně nechci od
Ježíška, chci si ho koupit sám, až
budu milionář. (Držíme palce.)

A co si přejete k Vánocum vy? :)
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nemáte dárek pod stromeček?
chcete dát svým blízkým něco
extra originálního? a co takhle
hand-made diář?

1

co budeme potřebovat? karton, papíry dle vašeho výběru,
nůžky, jehlu, nit, lepidlo (ideálně
herkulesa), pravítko, proužek
látky

2

nejdříve se musíme zamyslet, jak chceme, aby byl náš
vysněný diář velký. já se rozhodla pro malou kapesní verzi
diářku o formátu A6, ale fantazii
se samozřejmě meze nekladou.
formátu přizpůsobím velikost
pevných desek diářu, které
vyřežu z kartonu, a taky velikost
stránek. POZOR! velikost desek
by měla být min o 3 milimetry
větší než stránky.
Při velikosti A6 postupuju
následovně - papír A4 rozstřihnu napůl a pak ještě jednou
napůl - no výslednou velikost
přehnu napůl a vytvořím tím A6
dvojstránku. takových musím
udělat tolik, aby byl můj diář
dostatečnej tlusťoch. jednotlivé
dvojstránky poskládám vždy
do balíčku po pěti. vypadá to
takhle.
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3

výplň diářku - tedy jednotlivé
stránky, musím řádně sešít,
aby se mi diář nerozpadl a dalo
se v něm hezky listovat. začínám
jehlou “odzhora”, abych skončila
znovu “nahoře” a mohla jsem tak
navázat a připojit další díl diáře.
na popis pracovní postupu nejsem úplně machr (děkuju, paní
učitelko Hirschová), ale z obrázků
to všechno pochopíte, že?

4

k prvnímu sešitému dílu
stránek připojím další
5stránkový balíček a pokračuju
do té doby, dokud diář nebude
silný tak, jak jsem chtěla. šití
ukončím klasickým zakončovacím
stehem (říká se tomu steh? asi ne,
co?)

5

a teď hurá na desky! tady je
prostor pro kreativce. Já dnes
byla líná a vybrala si mou oblíbenou fotku z časáku. ale samozřejmě si desky můžete pomalovat
svými vlastními výtvory, zkrášlit jí
nostalgickými fotkami nebo zvolit
krásně nevkusnou koláž (na to já
jsem taky mistr!)
Velikost desek by měla být alespoň o 3 milimetry větší, než
samotná výplň. Asi si dovede
představit proč. nezapomeňte si
z kartonu vytvořit i hřbet diáře. já
na to skoro zapomněla.
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6

mnou zvolený obrázek i
kartony dobře namažu lepidlem a vrhám se na samotné
lepení. já jsem u lepení vždycky jako čuně, ale celkem se mi
to povedlo, ne? co vám?

7

Vracím se ke stránkám,
abych diář mohla hvězdně
zakončit. hřbet výplně diáře
pomažu herkulesem - ale fakt
hodně, jako když si mažete
žervé na chleba - když tam
toho je málo, nebude to
fungovat. na hřbet přilepím
potom kousek látky (prý má
nějaký spešl název, ale ten taky
neznám) a celý tohle upatlaný
cosi vlepím do desek. no, zcela
upřímně, chce to silný nervy.

8

tradá, vlastnoručně vyrobený diářek je na světě!
radujte se a veselte se.

p.s. ten, kdo vyrobí ten nejhezčí
a pošle mi fotku, tomu pošlu
já svůj, který bude ušit výherci
přesně na míru!
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- Vaše Anička

A CO SI PŘEJÍ
KRAKONOŠI?

a krakonošťata

Chcete vědět, co si přejí Krakonoši a jejich děti k Vánocům?
A co nejdivnějšího, nejvtipnější
a nebo nejlepšího kdy dostali?
Jo? Tak si to přečtěte! A jestli to
vědět nechcete, tak přeskočte
stránku :-)
Zároveň se můžete naučit krakonošské přezdívky :-))
Ondra Špičan alias Šogi:
Letos bych si přál k vánocům
trezor na zbraně. Respektive si
ho stejně musím koupit A nejlepčího jsem kdysi dostal tu
velkou maglite baterku. Nejlepší
bylo, že jsem to vůbec nečekal a
moc mě to potěšilo.
Eva Dvořáková alias Efka:
Nejdivnější dárek jsem dostala
loni a to prosím pěkně takovýho
absurdního anděla ze dřeva a
zbytku látek, vůbec nechápu,
proč Ježíška napadlo mi dávat
takovou šílenost
Jinak nejlepší dárek je pro mě
vždycky kniha, z té mám největší
radost a zatím jsem každoročně
nějakou pod stromkem našla.
Občas si tam nějakou strčím
sama a pomůžu Ježíškovi;-)
Dalibor Dvořák alias Dalba:
Dalba by si letos přál Lego Tech-

nik číslo 42055 (těžební rypadlo
:-)))
Ale taky by si přál světový mír.
A nejdivnější dárek byl svetr s
jelenama.
Zorka Krejčí alias Zorka:
Vůbec nevim, asi nic, aby zakázali
kamiony na Mladoboleslavský
ulici.
Nejdivnější dárek byl vycpanej
krokodýl, rozbrečelo to mojí
babičku, co s náma slavila, dostala úplnej záchvat, co to je za
hroznej dárek. Pak sem měla s
nim pořád trable, měl otevřenou
pusu a ostrý zuby, měla jsem ho
v předsíni, vždycky když jsem

se oblíkala, tak se mi do něčeho
zakousnul, tak jsem ho dala do
krabice na půdu.
Pavel Bobek alias Pája:
Přál bych si půlroční sabbatical.
Nejdivnější dárek byly reklamní
ponožky a další podobný zbytnosti, kterým se u nás řiká “koniny”.
Nejlepší dárek pro mě by byl
pořádná porce sněhu v Praze!
Kamila Veverková alias Kamča:
Přála bych si voucher na měsíční
dovolenou někde, kde je pořádný
teplo a moře.
Nejdivnější dárek byla umělá
tráva v květináči :-)
Tereza Pražská alias Pražena:
Nejlepší co jsem kdy dostala byl
pes.
Čéče a co si přeju...no asi zdravý
miminko.
Kristina Tůmová alias Kristí:
Nejdivnější byl loni dárek - krém
na zrohovatělou kůži chodidel :)))

Nejlepší, co jsem kdy dostala byla
asi knížka s recepty na cukroví,
kterou mi máma napsala a nafotila k ni to cukroví. Plus praktické
komentáře.. těsto se lepí, neochutnávat atd. Bylo to osobní a
milé.
Letos bych si přála lístky na
zážitek, divadlo, koncert a spol...
Plus si přeju různe praktické věci..
lekce Aj, žehličku atd. Taky klíčenku.
Petr Špičan alias Špigy:
Letos si přeju hlavně klid. A
nejvtipnější dárek, co jsem kdy
dostal je kostým Krakonoše!
Eliška Černá alias Eldorádo:
Já si přeju knížku, lístky na muzikál a lego.
Nejdivnější věc, co jsem odstala
byla hra Psí hovínko :-))
Lukášek Černý alias Luky
Já chci policejní auto, cédéčko
Past na žraloka, houpacího koně,
co dělá íhaha, skákací hrad, lyže,

helmu a autodráho hotwheels.
Já sem dostal jednou, já si musím
vzpomenout...ééé... autodráhu,
to bylo nejlepší, protože pod
stromečkem byla veliká krabice a
já jsem se z toho málem zbláznil!
Lukáš Kadleček alias Kadlec:
Co si letos přeju? Včera byla párty
v Mordu (čelákovický klub), přeju
si, abych už tam nikdy nemusel
:-))
Nejvtipnější? Prdící krabičku na
dálkový ovládání :-))
David Andrle alias Dava:
Já nevim, co si přeju, kávovar.
No a nejdivnější, nevtipnější a
nejlepší bylo, když se nám před
14 ti lety před vánocema narodil
Vojta.
Kateřina Kadlečková alias
Kačák
Ahoj, přála bych si kompletní obměnu šatníku. Aby za mě Ježíšek
všechno vybral, aby mi to sedělo
a bylo to hezký. A hlavně, abych
v tom
nebyla tlustá. A nejdivnější dárek
k Vánocům byly spodní kalhotky
velikosti L, nevypadaly moc kvalitně, odhadovala bych na tržnici,
a nejvíc mě štvalo, že jsem si v tu
dobu myslela, že mám velikost S.
Leopold Černý alias Poldík:
Já si nikdy nic nepřeju, sem takovej nudnej. Všechno mám, mám
vás a to je hlavní.
Nejlepší byla hokejka za 35 korun, když jsem byl malej. To jsem
s ní i spával.

Markéta Andrlová alias Maku:
K vánoců si přeju hodinky a
nejlepší, co jsem kdy dostala byly
boby.
Vojtěch Andrle
Přeju si takovej volant, kterej když
se zapojí do zásuvky a řídíš s nim,
tak s nim řídíš auto. Nejlepší, co
jsem kdy dostal, byl první mobil
a nejdivnější písek, ze kterýho se
dají tvarovat různý věci.
Jakub Dvořák alias Kuba:
Nejvíc bych si přál plyšovýho
poníka ze seriálu My little pony,
jmenuje se Rainbow Dash!
Nejlepší dárek ze všech byla
autodráha!
Zuzka Koslerová alias Zuzu
Přání mám, zažít dobrodružství,
vyrazit si někam na hory a lyžovat. Nejdivnější dárek byl sprej na
nohy, i když mi nesmrdí!!!
Krakonoše vyzpovídala a k
odpovědím dokopala Madla
Černá, alias Madleska, která si
přeje nějakej romantickej víkend
a nejlepší, co kdy dostala, byly
fialový tepláky a fialová kostkovaná flanelka - prostě znáte to,
když dostanete něco přesně v tu
pravou chvíli, kdy po tom toužíte
:-))
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SOJČÍ

S Vánocemi se nám nezadržitelně
blíží i Silvestr, tedy doba bouřlivých
oslav. Jak připravit parádní párty tak,
abyste se neztrapnili a byla to prostě
ta nejlepší oslava? Zde máte pár rad,
jak přesně tuto nezapomenutelnou
noc připravit.
V náplni večera určitě nesmí
chybět nějaká hra, která
všechny pobaví. Možných
her je spoustu, ať už takových, které se dají hrát
venku nebo spořádaně u
stolku. Každého z vás určitě
něco napadne, jen popusťte
uzdu své fantazii. I ze schovky se může stát nejvtipnější
hra večera.
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Tady vám dám jen jednu
radu. Připravte hodně lahodného jídla. To je přeci
to, na co se všichni tolik
těší. Záleží jen na vašich
nápadech a kuchyňském
umu, co všechno připravíte.

Párty bez čepiček není žádná párty, proto vám tyto
super módní doplňky nesmí chybět. Sežeňte nějaké krásné barevné čepičky s ozdobami, napište
na ně přezdívky hostů nebo na ně nakreslete malinké sojky a o nadšení hostů máte postaráno.
Další věci, co nesmí chybět, jsou frkačky. Nejenže
budete mít tradiční způsob, jak přivítat Nový rok,
ale můžete také strašit své hosty nečekaným
zatroubením do ucha. Možná budou po pár
leknutích trochu nepříjemní, ale vy budete mít
zábavu na celý večer.
Další must-have jsou ozdobené skleničky. Brčka
nebo paraplíčka musí být součástí každé sklenky!

Aby to byla pořádná sojčí párty, každý z
hostů musí mít na sobě sojčí pírko!
Hodně štěstí s přípravou!
			- Vaše Julča

Další zábavná fakta o Popelce
protože mi zbylo místo na stránce

5. Při natáčení na Šumavě zapadl Trávníčkův kůň až po uši do zasněžené jámy.
6. Umělý sníh při natáčení v Německu šíleně smrděl, protože byl dovezen z
rybích konzerváren.
Když chceš ekologicky rozložitelnej sníh, vyrob ho z ryb. Nic pro vegany.
7. Aby Sova Rozárka i za dne mrkala, musel ji režisér Vorlíček cvrnkat do zadku.
by ode mě dostal Zobákem. (a bolelo by to, protože tenhle má moc stránek )
A jaká je vaše nejoblíbenější Vánoční pohádka? Napište nám na Sojka Facebook :)
			
A za nás všechny z redakce se s vámi loučí Josie :)
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