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ÚVODNÍK

Milé sojky, milí sojkové,
zahoďte kulichy, zahoďte kabáty, místo toho se začněte mazat
opalovákem a nezapomínejte hodně pít, protože to vypadá, že
zimu nám rovnou vystřídalo léto! Já jsem z toho nadšená, protože to znamená hodně pikniků v trávě, nemrznutí při nočním
čekání na autobus a krásnou vůni rozkvétajícího porostu všude,
kam se podívám. Co máte na jarolétě nejradši vy?
Jestli máte pikniky v trávě stejně rádi jako já, dám vám malý tip:
popadněte Zobák a vyvalte se s ním a okurkovou limonádou
někde v trávě, protože to vám požitek z
čtení znásobí nejmíň stokrát! Počtěte si,
jak se nám líbilo na velikonočním táboře,
jaký se tam staly trapásky, vtípky, dozvíte se, co jsme tropili v radě, budete si
tradičně moct ukuchtit něco na zub nebo
na sebe prostě jenom nechat dýchat atmosféru blížícího se léta (uaaa).
Pohodové čtení přeje
Johana
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SOJČÍ UDÁLOSTI

část 1
Sojka samozřejmě neusíná na vavřínech a
vzdělává se i v průběhu roku. Sešlo se nás
spoustu, staré sojky, mladé sojky, nové sojky, vedoucí, a byli jsme pilní jako včeličky.
10-12. března jsme všichni zapli mozečky,
připraveni do nich nacpat co nejvíce informací a rozjeli se do Peckova Mlýna u
Plzně.
Brzy ráno po snídani jsme začali blokem
psychologie, abychom lépe rozuměli sami
sobě a také těm, o které se tak rádi staráme.
Plynule jsme přešli do základů peda-

Všechna sojčata měla oči navrch hlavy,
ptala se na otázky a rozvíjela se diskuze.
Poté nás čekal o něco méně zábavný blok,
alebrž šikana. Jak ji poznat, jak jí zabránit
a jak ji řešit, když je odhalena. Také
například jak se vlastně správný vedoucí
chová a jak má řešit kritické situace. Byla
jsem do všech témat tak zapálená, že jsem
pomalu zapomněla svoje malá sojčata nakrmit (oběd jsem jim dala až v půl páté) *
. Po obědě nebyl čas ani na malou pauzu a
už jsme začínali s večerním blokem.
Jako první byly povinnosti zdravotníkování, kde
nám naši milí zdravotníci
vysvětlili, že to není žádná sranda, a prozradili
nám základy první pomoci.
Třešničkou na dortu pak
byla přednáška o rizicích
internetu a médií a jak je
pro nás důležité ovládat
kritické myšlení. Sojčata
byla touto přednáškou tak
nadšena, že kladla otázky
našemu externímu mluvčímu až dlouho do noci.

gogiky, kde jsme si vysvětlili pedagogické
přístupy a metody, způsoby motivace. S
tím samozřejmě souvisí správný způsob
komunikace, a tudíž naší další zastávkou byla sociální komunikace, konkrétně
metoda zvaná transakční analýza.

Byla to moc podařená
akce, a tak už přemýšlím, co si na svoje sojčátka vymyslím příště :)
Vaše Mája
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OLA 2017
Je tomu již několik staletí (no ve skutečnosti to bylo 8.-15.4.2017, ale tím si tuhle
historku nebudeme kazit, ok?), kdy se z
přibližně 45 sojčat a jejich německých kamarádů stali praví japonští ninjové. Ptáte
se, jak k tomu došlo? Tak se pěkně usaďte
a já vám budu vyprávět tuto legendu tak,
jak se skutečně odehrála.
Kořeny tohoto příběhu sahají ještě do
daleko starší doby, než do té, ve které žili
naši hrdinové. Tenkrát, ještě před více staletími, započal starodávný boj mezi ninjovskou a samurajskou akademií. Zpočátky
vedle sebe obě školy existovaly v míru, ale
to se mělo změnit. Nikdo dnes již neví,
kdo si začal, jisté však je, že jednoho dne
si obě školy navzájem začaly krást své
posvátné předměty - mocný ninjovský
meč a skvělou samurajskou helmu. Spor
trvá až do dob našeho příběhu, který, milé
děti, právě začíná.
Na slavnou ninjovskou akademii na
zámek do Nečtin přijeli jednoho jara studovat noví kadeti, kteří snili, že se z nich
stanou mocní ninjové a budou se umět

nepozorovaně plížit nocí, vrhat hvězdice,
šplhat po zdech jako orangutani, běhat rychle a neslyšně jako gepard a skákat dále
než kdokoliv jiný. Zpočátku vše probíhalo
jako po másle. Právě to totiž bylo již deset
let od doby, kdy někdo naposledy ukradl

ninjovský meč a helma již také stejně
dlouhou dobu náležela svým původním
majitelům. Mladí ninjové se tak mohli v
klidu seznamovat s prostředím a svými
novými učiteli. Ti jim začali vštěpovat po
generace předávanou ninjovskou moudrost, znalosti a dovednosti jako umění
boje, kreativitu, spolupráci nebo přežití a
orientaci v přírodě.
Snad kvůli tomu, že pozornost strážců
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trpělivosti a dlouho s nimi meditovali. Pak
vyslali mladé bojovníky, aby splnili svou
poslední zkoušku. Ti si razili cestu nebezpečnými lesy a procházeli po zrádných
stezkách, kde plnili rozličné úkoly, které
měly prověřit, zda jsou hodni označení
ninja.

po deseti letech polevila, zmizel jednoho
dne posvátný meč ze svatyně. Někdo ho
ukradl! Netrvalo dlouho a po celé akademii se rozkřiklo, že samurajové probudili po léta skrývanou rivalitu a rozhodli
se získat symbol ninjovské moci pro sebe.
Nikdo v akademii nevěděl, co má dělat,
ale naštěstí tenkrát zasáhli moudří ninjovští stařešinové. Zklidnili své bojovníky
a místo toho, aby je poslali na bezhlavý
útok, dali jim poslední lekci z koncentrace,

Ještě nikdy předtím v historii se nestalo,
aby náročnou zkoušku splnili všichni kadeti, ovšem tehdejší studenti byli zdaleka
nejtalentovanější družinou, která se kdy
sešla a všem se tak povedlo zkoušku splnit
a stát se ninjou.
Pak, plni síly, odhodlání, moudrosti a
schopností, mohli mladí ninjové vší silou
vtrhnout do samurajského hradu a vzít
si zpět to, co bylo jejich. Útok probíhal
za temné a hluboké noci, za jejíž vlády je
ninja nejsilnější. Samurajové neměli šanci.
Když spatřili téměř padesát mocných ninjů, okamžitě vzali nohy na ramena. Noční
útočníci se tak zmocnili nejen mocného
meče, ale i samurajské helmy. Oba tyto
artefakty pečlivě ukryli, aby si mohli užít
předlouhých oslav, než je vystaví opět ve
své svatyni.
Mohu vám ještě prozradit, že z těchto
dávných dob se zachovaly už jen zažloutlé pergameny, na něž tito legendární ninjové zaznamenávali své vzpomínky. Výzkumnému ústavu Soika-tsu se povedlo
několik z nich zrestaurovat a přeložit a vy
se do těchto příběhů nyní můžete začíst.

ZOBÁK DOKOŘÁN

OLA
zápisky studentů
ninja-akademie
A jak se na letošním OLA líbilo
účastníkům? Tentokrát se ve vás
probudil umělecký duch a místo sepisování jste raději nakreslili
obrázky, tak se nyní můžeme všichni
pokochat. Pár obrázků jsme dostali i
anonymně, a prosíme: víc takových
překvapení!

Anne-Marie Lorenozova

TÁGESY!

Verča Vohníková
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Staré páky ale přece jen ctí staré a osvědčené postupy; co napsali o středě Linn
s Martinem?
12. 4. 2017
„Aufstehen!“ – Slyšíš každý ráno. „Proč?!“ – Říkáš si každý ráno. Tvůj pocit zoufalství
se každou vteřinu prohlubuje při pomyšlení na psaní Tagesberichtu. Vše se však uklidní
při pohledu na krásně nadýchanou koblihu, které se ovšem můžeš zmocnit až po deseti
minutách nesmírného utrpení spojeného se slintáním a s tupým zíráním na onu vytouženou pochoutku.
Dopolední program ve
znamení workshopů se
ti jako každý jiný program samozřejmě líbí a
děsí tě každá myšlenka ne
opuštění tohoto zámečku
a cestu domů. Při obědě v
prostředí příjemné jídelny
se přecpeš rajskou polévkou a buchtičkami se šodó.
Freizeit
trávíš
nacvičováním na páteční
soutěž talentů, a tak
tě potěší odpočinkový
odpolední program. Zatímco meditace ti přinese
pokoj duše, cvičení koncentrace ti přinese pocit, že ses ocitl v blázinci. Inu, očuchávání a pozorování struktury
rozinky je vskutku zvláštní činnost. Všechny tvé
pochyby však rozdrtí vůně lasagní podávaných k
večeři.
Večer strávíš hledáním důkazů v případu krádeže
meče. Při vyšetřování se ti vede dobře. Je to všask
velice namáhavé, a tak jsi rád, že již můžeš na
večerní slavnost a pak honem do postele.
Dobrou noc…
Linn & Martin

REKLAMA

Byls nebo bylas na velikonočním táboře
poprvé a líbilo se ti tam tak, že chceš bezpodmínečně jet znovu? Jsi ostřílený sojčí
veterán nebo veteránka a léto bez svých
opeřených kámošů si už neumíš představit?

díky lahodnému jídlu? Pokud jsi aspoň na
jednu z těchto otázek řekl/a ANO, pojeď s
námi v létě na tábor!
Pokud ti je mezi 13-16 lety, máme pro
tebe tábor GAISTHAL KLASIK, který se
odehrává od neděle 30. července do soboty 12. srpna 2017. Bydlíme ve stanech
na nejkrásnějším místě na světě, na louce
obklopené lesy na kraji malebné vesničky
Gaisthal v Bavorsku.
A pokud jsi mladší a chceš jet stejně moc
nebo ještě víc, než tvůj starší kámoš, řešení
máme i pro tebe! Pro děti od 8 do 12 let
děláme GAISTHAL JUNIOR, takže si
udělej čas v datech od 13. do 19. srpna.
Budem se na tebe moc těšit!

Chtěl/a by sis v létě zlepšit němčinu a najít
si u toho hromadu kamarádů? Nebo chceš
strávit pár týdnů v nádherné přírodě, a
několikrát denně umřít slastí a prasknutím

Více informací a přihlášky jsou na našich
webových stránkách
www.sojka.cz
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DRBÁRNA’!!!

TRAPASY SE ZÁKULISÍ VEDOUCÍCH ANEB

MÁJA JE
Börni a mravenci

Seděla jsem si takhle jednou s Börni
(naší německou hlavní vedoucí na ola)
na polní cestě a čekaly jsme, až za námi
dorazí skupinky dětí na
post a zahází si svými
ninja hvězdicemi.
Přišly jsme celkem
brzo, takže jsme
měly chvilku na
povídání. Už
těžko říct jak, ale
Börni mi začala
vyprávět o semináři
pedagogiky přežití, který
absolvovala minulý rok. A tak mi
vyprávěla v bodech, co se tam tak všechno
učí. “Rozdělat oheň, udělat přístřeší, najít
jídlo”…. (Celkem zajímavý téma, přemýšlela
jsem. A pak přišel ten šok) …. “olizování
mravenců”… “Počkej, prosim? Jak olizování
mravenců?,” zeptala jsem se a vopravdu
jsem doufala, že si dělá srandu. S těžkostí v
srdci musim oznámit, že si srandu nedělala.
Vysvětlení znělo, “No normálně vezmeš
mravence dvěma prstama, takovýho toho
hnědýho velkýho a olízneš jim zadek. Protože tam vylučujou nektar a ten je hodně
výživnej. Chceš to vidět?” a už brala do
ruky mravence. “NÉÉÉÉÉÉ, to je v poho,
neukazuj mi to.” vykřikla jsem. Dále Vám
teda musim říct, že jí to nepřišlo ani trochu
nechutný. Ale mě jo. Doufam, že nikdy neztroskotam na žádnym ostrově, alebrž nikdy
nehodlam olizovat mravence.

Flo, spíš či bdíš?

Být vedoucím je někdy velmi náročné, ale
samozřejmě to stojí za to. O dobrou náladu
a energické počínání se postará sama
atmosféra tábora, ovšem někdy se může
stát, že nějaký vedoucí překročí pomyslnou hranici vyčerpání. A zvlášť když je to
nováček.
Abyste tomu dobře rozuměli, všichni
vedoucí jsou parta nejlepších kamarádů,
jaký si dokážete představit. Ale jak se to
říká - Když spadneš, kamarád tě zvedne.
Nejlepší kamarád se nejdřív přestane smát
a pak tě zvedne. A tak nějak to funguje i
mezi námi. A tak, když jednoho dne Flo
usnul v kanceláři, ostatní vedoucí nehodlali
propásnout tuto příležitost, pasovali ho
na “Soldat der Liebe” (titul písně zpěváka
Alexandra Markuse) a popsali mu celý
čelo. Naštěstí jenom propiskou, takže se to
dalo snadno umejt. Myslim, že Vás
nepřekvapí, když řeknu, že
já jsem prosazovala
lihovku.

FASHION
FASHIONPOLIZEI
POLIZEI

Módní policie
Ach to jaro! Ptáčci přilétli, holky
sukně zkracují, sluníčko svítí, alergici pšíkají, ale nebojte! Tajná módní
policie už je taky vzhůru. Tentokrát
si posvítila na velmi sledovanou akci
roku – Velikonoční tábor OLA 2017.
A uznejte sami, zase to byla jízda…
Pusu, agent H.

Začneme stylově. Dokonalé
líčení, rafinovaný účes, čerstvě vyprané kimono v horském
potůčku, následně pracně vyžehlené lávovými kameny. Pohlazení po duši.

Hm. Toto je těžký případ. Líčení
klasické, ležérní. Ponožky také v
pořádku, přece jen, je ještě stále
chladněji a taková rýma je pro
gejšu zabijácká, ale co ten věnec?
Tohle není vílí rej!

Dámy a pánové, držte si klobouky. Nebo si radši všichni
pořiďte stylovou oranžovou
nebo zelenou helmu. Tahle
parta moc dobře ví, co bude
začátkem léta hit.
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Smíšené pocity. Skandál? Vtip?? Ostuda???
Opravdu mohou gejši objímat samuraje na veřejnosti? A ty roztoužené pohledy? No tak dámy,
to už bylo trochu přes čáru. Zachraňuje to snad
jen výborný make-up a špejle ve vlasech. Příště
ale prrr!

Pyžamová party! Ale proč ty kulichy, nějaký nový trend, co nás
minul? Líbí se nám, ale
neblíží se nám už jaro?
Ale kravata na tílku
mi připomíná něco
z roku 2000.
Hmm.... Pamatujete ještě Avril?

BONUS:
Em.... aha... tohle se očividně stalo.
Říkám si, jestli moderátor
soutěže o nejkrásnější
Geishu má takový výraz
kvůli ,,půvabům” soutěžící,
nebo kvůli tomu oděvu,
který pro něj v produkci
vybrali.
Moje oči...

KULTURNÍ KARTOFFEL

KULTURNÍ KARTOFFEL
To, že to v Berlíně kulturně žije, to všichni víme. Co se ale líbilo nám? To
se dozvíte v dalším Sojčím kulturním zpravodaji.

So... das ist Berlin?
„Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt,
das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat,“
zpívá slavná Marlene Dietrich ve svém
šlágru opěvujícím německé hlavní město.
Já jsem však zprvu z Berlína
okouzlen nebyl.
Možná to bylo tím, že jsem
vystoupil na zašlém autobusovém nádraží, ale spíš to
bylo tím, že Berlín je odlišný
od většiny měst, která jsem
zatím navštívil. Berlín není
Praha, aby historické centrum leželo člověku na
dlani. Berlín si člověk musí
projít.
A že je co objevovat. V Berlíně si to své podle mě najde
každý – někoho nadchne
architektura, vzdušné ulice,
nebo muzeum česneku,
jiného okouzlí výhled z
Fernsehturm a další naopak
zapluje do některého z proslulých berlínských hudebních klubů.

vámi vybraných dobrot. Ideální suvenýr,
na ten se doma určitě chytat prach nebude.

Mezi má další oblíbená berlínská místa
patří také park Tiergarten. Když jsem ho
loni v dubnu procházel, bylo zrovna po
dešti a park měl krásně zelenou barvu.
V jeho středu stojí monument Siegessäule. Na jeho
vrcholu je zlatá socha, které
Berlíňané dali přezdívku
Goldelse. K jejím nohám se
dá vylézt a z rozhledny je
hezký výhled na město.
Díky tomu, jak je Berlín velký, o něm podle mě
každý vypráví trochu jinak.
Samozřejmě, že většina turistů se podívá Braniborskou
bránu a další nejznámější
místa, ale Berlín je tak velký,
že ho potom nohy zanesou někam trochu jinam.
Odbočí o uličku vedle, rozejde se do jiné čtvrti. Myslím, že právě proto Berlín
v mých očích nejprve nedostál očekáváním – každý
známý, který tam byl, totiž
popisoval to nejlepší ze své
Čím si nakonec Berlín získal
cesty. A to dohromady vytmě? Třeba podnikovou věž z obřích Rittersportek
vářelo mozaiku, které se má
prodejnou továrny na čokoláprvní cesta jen těžko mohla
du Rittersport. Můžete si nechat udělat rovnat. Berlín však stojí za návštěvu. Tedy
čokoládu na míru, kterou před vašima oči- za návštěvy, protože pokud jste jako já,
ma nalijí do formy spolu s kousky různých
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musíte si Berlín zkrátka procourat, aby se vám začal líbit.
Při prvním odjezdu z Berlína
jsem si nechal více než hodinovou rezervu na autobus. V klidu
vystupuji z metra, šourám se,
když v tom mi zazvoní telefon:
„Vy nepojedete autobusem dnes
ve čtyři hodiny z Berlína?“ „To
bude nějaký omyl,“ pousmál
jsem se. „Já přece jedu autobusem
až v pět hodin,“ odpověděl jsem
klidně do telefonu. Steward však
trval na svém,
navíc mě upozornil, že žádný autobus
v pět hodin do Prahy
nejede. Úsměv na tváři
mi zamrzl a já vyběhnul
vstříc
autobusovému
nádraží. Běžel jsem, seč
jsem mohl, autobus však
již odjížděl ze zastávky.

Goldelse zblízka

Naštěstí výjezd z autobusového nádraží
byl mým směrem a autobus mi zastavil.
Jen dobrá srdce posádky autobusu ví, jestli
to bylo kvůli mému mávání, nebo proto,
že mi před kola autobusu spadla lahev.
Celý uřícený jsem si sedl na své místo. Z
takového běhu jeden dostane žízeň, a tak
jsem lahev otevřel. Jenže
jsem zapomněl, že se při
karambolu napěnila, takže
jsem sladkou limonádou
ohodil všechno v nejbližším okruhu. Pokud
posádka ještě pochybovala, zda byl dobrý nápad mi
zastavit, nyní bylo naprosto jasné, že ne.
			
-Janík

pozn: Janíkovy vlasy na obrázku
odpovídají roku, kdy se článek
odehrává :D

KULTURNÍ KARTOFFEL

po Národní Galerii. Původní plán projít
všech několik set místností se ovšem úplně
nezdařil, jelikož po třech hodinách na nohou a bez vody už člověka začne štvát i Da
Vinci a je už schopen se jen zoufale smát
tomu, jak ošklivé jsou ve volném prostoru
Už je to nějaký ten pátek, co jsem byla
v Berlíně. Je to město kulturní, multikulturní, subkulturní, kultovní a dost
cool (a možná i okultní, co já vim :D).
Popsat moje kulturní zážitky z Berlína je
složité. Protože jich bylo hodně. Ale vlastně v kontextu celého tohohle neustále se
měnícího města dost málo.
Pokud jste fanoušci kultury klasické, nezapomeňte navštívit Museen Insel. Nejen,
že uvidíte megamoc starých a krásných
budov, ale prozkoumat jejich vnitřnosti je
taky celkem pecka.
Jestli jste vykopávky... Teda, jestli vás baví
a rádi dýcháte prach starý několik tisíciletí,
navštivte Pergamon a Aegyptische Museum. Mě osobně to moc nebere. Ale moje
kámoška, která je blázen do archeologie,
se z toho všeho mohla
počurat. Já zase zjistila,
že busta Nefertiti je ve
skutečnosti fakt mrňavá.
Na druhou stranu jsem
si fakt užila procházku

létající hlavičky barokních andělíčků (stará
pani od security se na nás pak mračila tak,
že by zkyslo mlíko).
Hned vedle NG je galerie moderního
umění, kde je pokaždé jiná expozice od
současných tvůrců, takže pokud vás baví
divné konceptuální šílenosti, rozhodně
nakoukněte i tam.
Nejhezčí na Berlíně je ale všudypřítomný
Street art. Pokud zabrousíte maličko z centra, s téměř stoprocentní pravděpodobností narazíte na zajímavé malby a grafiti
na stěnách domů a zjistíte, že umění si
najde cestu i na místa, kde byste jej ani
nečekali (poklopy kanálů třeba a tak).
Když už mluvím o malbách na zdi - nezapomeňte omrknout Berlínskou zeď. Na
několika kilometrech jsou různých obrazů
stovky. Jen je tedy škoda, že i ty nejznámější kousky jsou často pokryty podpisy
kolemjdoucích. (jako vážně?)
Nejspíš taky potkáte spoustu pouličních
muzikantů, ať už celé kapely, co se zrov-

ZOBÁK DOKOŘÁN

na snaží promovat svoje debutové indie
cédéčko, nebo vysmátého dredaře, co
do zvuku synťáků rapuje svoje verše. A
možná, stejně jako já, na břehu řeky objevíte maličký plážový bar, kde naživo
vyhrává reaggae a mají tam skvělou jahodovou limonádu (a hezkého švéda za
barem :) ).
Do Berlína se plánuju tohle léto vrátit, tak jsem zvědavá, co zase objevím. :)
			

- Josefina

PROTIP #1

Berte si všude s sebou studentskou
kartičku. Většina památek vás vyjde
minimálně o polovinu levněji, nebo
půjdete uplně zadarmo.

Týpek mi chtěl udělat na fotce photobomb, tak jsem mu
řekla, ať se se mnou taky cvakne.

PROTIP #2

Medvědi jsou tu na každym rohu

A JAKÉ MĚSTO
UČAROVALO VÁM?

Pokud máte problém s němčinou,
nebojte. Skoro každý tu umí
anglicky... a občas na vás tak začne
rovnou mluvit, pokud působíte
turisticky. :D

SOJKA NA CESTÁCH

SOJKA
NA
CESTÁCH
Ahoj všichni,

#3 & #4

s radostí vám mohu oznámit, že sojky nepřestávají cestovat a jejich oblíbenou destinací je
Německo. A ptáte se, proč nevyzvídá Týnka,
kdo kde byl, a jak se tam má? Týnku totiž Kalič
s Tášem navnadili tak, že se také rozhodla vyjet a zažít to vše na vlastní kůži. Nebyla
ale sama. Kamča, která se také rozhodla stát se neohroženou sojkou, se vydala do
Bavorska. Jak se holkám daří? Zvládají to tam? Po Týnce přebírám tedy roli já,
protože všechny ty zajímavosti a pikantnosti si přeci holky nemohou nechat jen pro
sebe.
Krásné počteníčko,
- Jůla
Nazdárek, holky. Jak se máte? Slyšela jsem,
že už jste nějakou tu dobu v Německu.
Cože to tam vlastně děláte?
Týnka: Čauky! Já se mám krásně a
doufám, že ty taky :) Slyšela jsi velice
správně, asi nějaká sojka práskačka vyzvonila, ne?! Rozhodla jsem se zlepšit svoji
němčinu, klasicky jako všichni ostatní.
A kde jinde se donutím než v Německu.

Noční Marienplatz		

autor: Týnka

Tady se už nejde moc vymlouvat, protože
mluvit prostě musím.
Kamča: Ahoj Julčo, přesně tak, od září
2016 jsem se rozhodla a odjela na celý
školní rok. Bydlím na internátu v Ambergu a chodím tady i do školy.
Koukám, že člověk se té škole zkrátka
nevyhne nikde. A jak dlouho už tam jste?
Pojedete už brzy domů?
T: Jsem tu od Silvestra, ale na nějaký
důležitý akce, Sojka rady například, nebo
rodinný oslavy jezdím domů. Ale celkově
svůj pobyt plánuju až do léta, aby to za
něco stálo, že jo.
K: Teď tady jsem asi 6 měsíců, domů
se chystám zase až budou prázdniny a
nemůžu se dočkat, protože mám v plánu
navštívit všechny sojky.

ZOBÁK DOKOŘÁN

Téda, dva týdny na táboře v Bavorsku vás
tam nakonec nalákaly na téměř celý rok!
Přesvědčili vás Táš s Kaličem vydat se do

Výhled na Mnichov v Luitpoldparku, kterej máme za
rohem 		
autor:Týnka

Německa, nebo to bylo něco jiného?
T: Upřímně, plánovala jsem to už dlouho,
ale chtěla jsem napřed mít dodělanou
střední, maturitu, všechny povinnosti,
abych moc nezameškávala nebo abych
nemusela nic dohánět. Jsem na to až moc
nezodpovědná, takže jsem si řekla, že
bude lepší, až to všechno budu mít hotový. A teď je na to více času a prostoru.
K: Tu myšlenku vydat se někam na rok
jsem měla v hlavě vždycky, ale přesvědčila
mě právě Sojka, možnost zdokonalit si
němčinu a také moje ségra, která se před
rokem vrátila z au-pair pobytu v Americe.
Když jsem zjistila, kolik jí to přineslo,
neváhala jsem a začala si zjišťovat možnosti na stipendium, které jsem nakonec
dostala.

München. Chodím tu na intenzivní kurz,
takže každej všední den do mě drtí nový
věci. Což je výborný! Aspoň nemám čas
lelkovat, haha. A pro Mnichov jsem se
rozhodla, protože tady mám spoustu
kámošů, takže se necejtim tak osaměle.
Škola mě mega baví, vychytala jsem
parádní lidi ve třídě a i naše profesorka
je skvělá. Na tom podle mě taky hodně záleží. Probírání gramatiky vystřídá
nějaká interaktivní hra, pak přijde krátkej
dokument, o kterym se potom bavíme, a
najednou je hodina za náma :)
K: Škola byla pro mě ze začátku těžká, ale
jak dny a měsíce ubíhaly, rozuměla jsem
pořád víc a víc a teď už jsem opravdu
zvyklá. Nejvíc mě překvapila známka
6 a celkově jiný přístup k hodnocení,
nakonec nemůžu ani říct, co je lepší, na
obojí se dá určitě zvyknout.
To zní zajímavě. A co bydlení? Taky jste
měly problémy, nebo jste pečlivější než
kluci a vše jste si předem zařídily?
T: V tom mi vlastně kluci dost pomohli.
Věděla jsem, že když to podcením, tak
budu se svým štěstím někde pod mostem
a do toho se mi příliš nechtělo. Takže
bydlení jsem měla zařízený už před
odjezdem. Napsala jsem pár kámošům z
Mnichova, zeptala se, jestli o něčem neví,
jestli mi můžou něco doporučit, a teď se
dvěma z nich bydlím. A je to supr!

Koukám, že Sojka postupně všechny nakopává, abychom se podívali do Německa.
Doufám, že mě taky brzo čutne :D A
jaká je tam vlastně škola? Je to jiné než v
Čechách? V čem se to liší? Baví vás?
T: Vybírala jsem mezi více školami, ale
nakonec u mě vyhrál Goethe – Institut
První přivítání 			

autor: Kamila

SOJKA NA CESTÁCH

Goethe Institut záchodky #selfie

K: Bydlení už jsem měla dopředu
zařízené, bydlím na moc hezkém moderním intru, na které jsem dostala stipendium a malou část mi hradí ještě rodiče.
Co se týče vybavení a celkového žití v
Německu, nedá se to vůbec srovnávat. Na
kterém intru v Česku si můžete zajít do
fitka nebo zahrát kulečník?
Nojo, holky jsou vždycky větší pečlivky :D
Šprechtíte lépe? Zlepšila se vám němčina?
T: To asi nedokážu úplně posoudit, ale
rozhodně se cejtim jistější. Jdu do školy,
mluvim německy, přijdu domů, mluvim německy, jdu nakupovat, mluvim
německy, zapnu telku a ejhle, znova ta
němčina! Takže je to všude kolem mě a je
jasný, že mě to pomalu, ale jistě posouvá.
K: Já sama asi moc dobře nemůžu posoudit, jak jsem se zlepšila, ale ostatní
kamarádi to mohou asi lépe srovnat, a ti
si toho rozdílu všímají čím dál více.

Pořád všude němčina, slyšíte ji opravdu
celý den. Neštve vás to už občas a nechce se
vám domů? Chybí vám v Německu něco?
T: Kupodivu ani ne, baví mě, jak se
osamostatňuju, starám se sama o sebe a
po domově se mi zatim nestejská. A když
nějakej den třeba trošičku, tak si volám
s našima nebo s kámošema na Skypu.
V dnešním světě internetů jde každý
smutek vyřešit. A němčina a poznávání
novejch lidí mě baví, takže krize taky
nepřišla. Nechybí mi nic, co potřebuji,
tak si koupím nebo udělám. Možná jen ta
rodina a kamarádi…
K: Němčina může být poněkud zvláštní
v porovnání s ostatními jazyky, ale mně
osobně vůbec nevadí a mám jí ráda. A co
mi tady chybí? Určitě jsou to kamarádi z
Česka, ale s těmi trávím většinu prázdnin,
co mám tady v Německu.
Tak to se tam musíte mít fakt parádně,
když se vám ani tolik nestýská. A co jídlo?
Jsou tam lepší mňamky než od maminky
nebo se snažíte přežívat na nějaké odporné
stravě?
T: Jak jsem zvyklá od maminky a od
tatínka na výborné pokrmy, tak se nejde
spokojit s něčím hnusným. Vařím si skoro
každej den a hrozně mě to baví. Občas
si zajdu na obídek do GI kantýny a tam
taky vaří moc
dobře. Jídlo je
přece důležitý,
troufám si říct
nejdůležitější,
takže do toho
investuju nejvíc.
K: Jídlo je
jedním slovem
skvělý, když si
uvědomíte, že
bydlíte na internátu. Žádné

Nejlepší Karotten-Kokos-Ingwer
Suppe na Viktualienmarktu
autor: Týnka

Výhled
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bydlíte holt v Německu, kde platí pravidla, na co si jenom vzpomenete.
No nevím, co si o tom mám myslet, když si
člověku nejvíc vryje do paměti trapas nebo
něco nechutnýho. Ale i tak, doporučily
byste vyjet do Německa i dalším sojkám?
T: Tyjoo, tak to určitě! Každej, kdo může,
ať jede! Kamkoliv! Protože i nedejbože
špatná zkušenost nebo moment vás
posune, a pak budete připravený na
všechno. A hlavně není nic, co by se
nedalo vyřešit :)
K: Určitě ano! Rok uteče jako voda, do
života vám to jen pomůže, a nakonec
máte vždycky na co vzpomínat.
Výhled z internátního pokojíčku

autor: Kamila

UHO omáčky se díkybohu nekonají a pro
nemasožravce je vždycky i vegetariánská
možnost a já se potom většinou nemůžu
rozhodnout, kterou dobrotu si vybrat
dřív.
Achjo, a já budu mít zítra ve škole zas
nějaký hnusný knedlíky. Jaká zkušenost
vás zatím nejvíce obohatila? Co si budete
pamatovat na celý život?
T: Nevím teda, jestli mě tohle nejvíc
obohatilo, ale pamatovat si to rozhodně
budu. Jednou jsem stála v metru vedle
podivnýho pána, kterej smrkal, to ještě
tak divný není, pak jsem se ale podívala pořádně a on neměl kapesník! No a
samozřejmě se pak rozhlížel kolem sebe,
jakože asi kam to má utřít!!! Takže taková
menší rada, držte se dál od lidí, všeobecně
haha :D
K: Celý tenhle rok je jedna velká
zkušenost a vzpomínka na celej život!
Ale v paměti mi určitě zůstane, když jsem
jednou nechala ve svém zcela uklizeném
pokoji položenou ponožku na židli u
psacího stolu a celý den jsem pak visela
na internátním „Schmutziglistu“, nojo,

Tak jo, holky. Už se těším, až taky někam
pojedu. Díky moc za odpovědi, užijte si
zbytek pobytu, chytejte němčinu jako na
špagát a sbírejte nové zkušenosti!
T: Měj se nádherně! Držim Ti palečky u
maturity, paa :*
Bavorský večer alá Kathreinstanz

K: Taky, ahoj!

RECEPT
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Dost možná považujete pečení
věnečků za alchymii, kterou
zvládne jen vaše babička nebo
Chuck Norris (jsou vtipy s
Chuckem Norrisem ještě vůbec
aktuální?). Ale opak je pravdou
- nemusíte být vyučená/ý cukrářka/cukrář, abyste svou návštěvu
uchvátili dokonalými věnečky.
Je to vlastně snadný jak facka,
stačí jen dodržet pár základních
pravidel.

NE
Na těsto budete potřebovat jen pár
základních surovin:
•
•
•
•
•

1.

3 vejce,
50 ml oleje
150 ml vody
120 g hladké mouky
špetku soli.

Připravte si menší rendlík, do něj
nalijte olej a vodu, decentně osolte a
přiveďte k varu. Vůbec se nenechte odradit
tím, že tenhle odvar nebude vypadat zrovna
vábně.

Odpalované těsto vás už nemusí
nikdy děsit.

2.

Až se olejová voda začne vařit, přisypte
mouku. Teď stačí se nestresovat a poctivě
míchat - přichází totiž “odpalovací” část
receptu. Až se lesklé těstíčko připomínající obrovskou žvýkačku bude přichytávat
na rendlík, stáhněte oheň na minimum a
ještě minutku „odpalujte“.

ZOBÁK DOKOŘÁN

3.

Po minutce stáhněte z ohně a nechte
odpočívat těsto i sebe. Ta stresová část je
za vámi, uf. Odpočívací část v žádném
případě nevynechávejte - nevyplatí se
spěchat. Těsto by bylo moc řídké a věnečky
by neměly dokonalý tvar.

5.

Vejce po vejci vmíchávejte do vychladlého těsta, nejlépe ručním mixérem.
Vždycky raději počkejte, až se těsto s vejcem propojí, a pak se pusťte do dalšího.
Další skvělá rada do života. Jednou jsem
tam šoupla všechny najednou a výsledek
by se vám nelíbil. Když nemáte mixér, nic
se neděje, ale těsto musí být perfektně spojené a kompaktní, takže po zašlehávání
růčo fůčo vás může bolet ruka

4.

Když se vám nebude chtít odpočívat na gauči, můžete odpočívat aktivně
a připravovat se na tu nejzábavnější část
celého pečení - předkreslete si velikost
věnečků na pečící papír. Ani tuhle část
nepodceňujte – ještě nevíte, jak vám to
usnadní práci. Až věnečky budete péct
popadesátýpátý, možná už to potřebovat
nebudete. MOŽNÁ!

6.

No a teď už vás čeká vážně jenom
legrace. Naplňte těstem cukrářský pytlík/
zdobící sáček/víte jakou věc myslím, že jo?
Pokud budete improvizovat a místo látkového použijete igelitový prostřižený pytlík, můžu vám garantovat, že to nevyjde
(mimochodem, tohle opravdu není podprahová reklama na firmu Tupperware).
Teď už stačí nádech a výdech a dejte se
do tvarování. První výtvor bude možná
ošklivejší než čekáte, ale věřte, že progres

RECEPT

uvidíte na každém dalším věnečku. Pečte
na cca 200 stupňů dokud nezezlátnou.
POZOR!
Věnečky v troubě sledujte zpovzdálí. Když
troubu totiž předčasně otevřete, může se
stát, že věnečky spadnou - odpalované
těsto nemá rádo teplotní šoky. Po dvaceti
minutách pečení by se to ale stát nemělo,
takže je můžete v klidu vytáhnout.

7.

Rozkrajujte až po vychladnutí a plňte
třeba šlehačkou a jahodami. Výsledek?
Budete králové a královny každé narozeninové oslavy (jako já)!

ZOBÁK DOKOŘÁN
VOKNO DOKOŘÁN

KALIČOVO
Mylý přá-tele a kamaráďy,
f dnešňým čísle bich wám fšem rád povjeďel
ňeco málo o tom, jak sem zase jel na vejlet.
(Jen takowej malej ůwod do přížťýho čísla)
No a gde jinde bich mohl s wejletem zašít,
neš w našem překrásném brnečku. Ďýki
bohu jsem tam nepobil moc dlouho. Za to
sem moch aspoň krádce nafšťývyt mého
drahého přítelesky (parťákasky) – „to je jako
bulharsky“ Dafču. Jesďit sa Dafčou do morafské metro – pole, je asi jedinej dúwod, proč
jesďyt do Ázyje… Po kafýčk sem se widal…
domu?
Samozdřejmně še ne…jel jsem za
sluňýčkem…a kam? No přece do Kán, to
je jako še ve franciji (Tam totiš teť jesďeji
celéBryťi na dofču). A jak bilo ve Francra			
jchu? To wám powym přížťe. Teť prosím
wipňete nás, aď nebolý wás hlava.
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VELIKONOČNÍ DIY

1. Vajíčko
vyfoukáme.
2. Dále ho celé potřeme
(např. pomocí štětce) tekutým lepidlem.
3. Vezmeme si talíř s krupicí nebo solí a
vajíčko v ní celé obalíme.
4. Pomocí vodovek si vejce nabarvíme podle naší
libosti.
5. Na závěr už jen barvu zafixujeme lakem na
vlasy a máme hotovo!

+ TIP REDAKCE +
Vodovkami vejce nabarvit „ombré“
způsobem nebo použijte třpytky.

představte si, že jsou na fotce vajíčka krásně barevná :D

evná :D

SOJKA VÝZVA!

< ZOBÁK CHALLENGE >
Máš přečtený celý Zobák a teď už nevíš do čeho píchnout? Jsi připraven
na nějakou výzvu? Ninja týden už je sice za tebou, ale kdo říká, že své
nově naučené schopnosti nemůžeš využívat i nadále? Zobák challenge ti
nabízí kreativní a zábavné strávení volného času, při kterém se zasměješ
a třeba se i v něčem zdokonalíš.
Bav se!

1. nalep na titulní stranu samolepku
2.

přečti si jeden článek pozadu

ê

3. přimaluj na fotky rohy, kníry, brýle… prostě co tě napadne
4.

čti text nahlas a občas si nějaká slovíčka překládej do němčiny

5.

zkus napodobit nějaký outfit z módní polizei

6. udělej si selfie se Zobákem
7.

ä

kroužkuj slova v článcích a poskládej z nich krátký příběh

8.

oprav chyby v Kaličově voknu

9. předčítej si Zobák nahlas na záchodě
10. pošli nám výsledek! :D
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