ZOBÁK
57. VÁNOČNÍ

ÚVODNÍ SLOVO
Jak se blíží konec roku, hodnotím a rozvažuju. Hodnotím, co se mi povedlo a co tolik
ne, rozvažuju, co bych vlastně chtěla od sebe
a od roku příštího. Předsevzetí si vyloženě
nedávám, ale ráda si plánuju a píšu seznamy. Uklidňujou mě, když mám pocit, že nic
nezvládám a všechno je ztracený, tak si jeden
napíšu i teď, protože co si budem, zkouškový
je sice až za měsíc, ale už teď mám pocit, že určitě rupnu, protože všechnu četbu a seminárky
si samozřejmě nechávám až na poslední chvíli
(pokaždý se sebe ptám proč, ale herdek, furt
jsem na to nepřišla). Tak tedy seznam: co bych
si příští rok přála?

Za celou radu a Sojku vám, milí
čtenáři a milé čtenářky, vinšuji krásný
Vánoce a na viděnou v dalším roce!
Johana

•
naučit se rusky (hlavně kvůli písni Tri
poloski - kdo nevíte, googlete, doporučuju)
•
naučit se v józe polohu sirsha asana
(stoj na hlavě pro ty, co neovládají sanskrt)
•
otevřít kurzy fotošopu bez Photoshopu, ale s Malováním a Wordem (kdybyste měl
někdo zájem dosahovat výsledků jako je na
přiložené fotce, můžete mi napsat dopis)
•
podívat se do Černé hory (prý tam
mají nepřekonatelné ovčí a kozí sýry, který
teda můžu)
•
až se vrátím z Černý hory, tak se stát  
na asi padesátý pátý pokus vegankou
A co vy? Jste spíš ten typ, co nechává věcem
volný průběh nebo od 1. nabíháte pravidelně
do sportovních zařízení a první týden jíte
jenom saláty? Ať to máte jakkoliv, přeju vám
všem hodně zdaru ve všem, do čeho máte v
plánu se pustit, dokud to je v mezích zákona, a
moc se těším, až se zas někdy někde potkáme.
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P.S.: na přiložené fotce vidíte, že se mi
povedlo vymýtit tři mouchy jednou
ranou. Za prvé nemám žádnou fotku
s vánoční tematikou, což jsem vyřešila vánoční Santačepicí (moucha č.
1.). Pokusila jsem se na zároveň pro
nadšené samouky rovnou demonstrovat, jak NEMÁ vypadat úprava fotek
ve Wordu – viz průhledná spodní část
čepice (2. moucha). Touto NASCHVÁL
nepovedenou úpravou jsem se také
samozřejmě záměrně přiblížila stylu
oblékání z písne Tri poloski, o které
jsem se ve svém úvodníku zmiňovala
(3. moucha). Přeji hezké čtení, pozorný
čtenáři a čtenářko.
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Ten moment,
když už začíná
ranní slavnost a
nikdo nepřinesl
vlajky
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JAPA
OHLÉDNUTÍ ZA JAPOU 2018
O víkendu 19. – 21. 11. se sojky slétly do
bavorského Waldmünchenu. A co jsme
tam dělali? Konala se zde už typická podzimní akce, a to JAPA. Abychom obeznámili ty, kteří ještě netuší, o co se jedná, je
to víkendový seminář, který je určen už
pro trošku starší sojky. Na tomto semináři se vždy věnujeme nějakému tématu,
které je pro nás aktuální, ať už v normálním, nebo táborovém životě. Kromě toho
slouží tato akce také k tomu, aby ti, co
se chtějí stát vedoucími, získali trochu
přehled, o tom, jak to vlastně v takovém
„vedoucovském životě“ chodí.
Tento rok se seminář týkal divadla. Role
přednášejícího se ujmul náš milý Bene a
celé to pojmul velmi interaktivně. Hráli
jsme hry, prováděli různá cvičení a velmi
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jsme se u toho bavili. Zkoušeli jsme se
dostat do různých charakterů a postav
a zlepšovali tak své divadelní umění.
Odpoledne jsme se vydali na krátkou
procházku obdivovat krásné malinké bavorské městečko a u toho jsme opět hráli
krátké divadelní scénky, u kterých jsme
mohli vidět, jak se má chovat správný
vedoucí. Večer jsme dali prostor těm, co
se právě vedoucími chtějí státi, a ti si pro
nás připravili zábavné hry, u kterých se
všem objevil úsměv na tváři, a které naši
skupinu ještě více stmelily dohromady. V
neděli jsme s našimi německými přáteli
hodnotili akce proběhlé a plánovali akce
následující. Pak už jsme si bohužel museli
zamávat a přesně od té chvíle už se těšíme
na další ročník!

JAPA
To je všechno hezký, ale co na to říkali sami účastníci? Co taková Kája třeba?

JAPA? JAPA!
O víkendu 19. – 21. 10. 2018 se opět konal všemi milovaný seminář JAPA. Skupina
vedoucích - nynějších i budoucích - se setkala v německém Waldmünchenu. Já jsem
měla tu čest stát se letos součástí organizačního týmu a užít si další sojko-mogáckou
akcičku!
V pátek jsme se sešli v hojném počtu v luxusní mládežnické ubytovně (účast nám
snížili pouze jedinci se slabým imunitním systémem, asi málo zázvoru). Náš program
začal seznamovacím večerem, druhý den pokračoval Beneho workshopem na téma
divadlo a poté následovaly tipy a pravidla pro správného vedoucího. Den jsme završili
tím, že jsme si zahráli hry, tentokrát pod vedením odrostlých účastníků táborů. A v
neděli jsme ještě prodiskutovali a zhodnotili proběhlé letní tábory.
O co jste přišli, když jste s námi nejeli?
- setkání se spoustou skvělých lidí, které jste už nějaký ten pátek neviděli, nebo jste
naopak potkali poprvé
- hry na téma divadlo a herectví, při kterých se člověk vždy pořádně nasmál
- celodenní nácviky mládežnického orchestru, jejichž písně hráli již během vašeho
vstávání, až do večera, kdy jste chodili spát, jelikož tam s námi byli ubytovaní
- probuzení soutěživého ducha při hře Parlament (skvělá hra!)
- Quiz, hry podporující týmovou práci a procházky po okolí
- no jednoduše o spoustu zábavy!
Takže se příště bez váhání přihlašujte, ať nemusíte později litovat.
Kája
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SOJČÍ KANCELÁŘ
CO VLASTNĚ DĚLÁ SOJKARADA?
V téhle nové rubrice se společně ohlédneme za tím, co se děje v Radě Sojky, co taková
rada dělá, na čem pracuje, podíváme se na to, co nás čeká, co bylo a možná se najde i
místečko pro nějakou historku nebo trapásek.
Pro začátek se mrkneme na uplynulé funkční období a na to, jak si s ním rada poradila. Všechno to začalo 19. 11. v hotelu Rabbit v Trhovém Štěpánově, kde byli noví
radní zvoleni. Ve svém čele měli Máju, záda jí kryla Týnka s Tášem a kasu držel Kalič.
Dalšími členy byli Johanka, Heďa, Julča, Janík a Anička (pozor, tentokrát Vinšová). V
Dozorčí radě se objevili Peťa, Anička (Kušičková) a Davča. Rada si s pokémonským
výkřikem: „Volím si tebe!“ zvolila několik přísedících. Těmi byli Josefina, Terka, Verča
Homolová i Nováková, Kuba a Kamila.
Jako každou radu i tuto čekalo obligátní psaní projektů na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česko-německý Fond budoucnosti nebo třeba na Plzeňský kraj.
Kdo si tímhle sám prošel ví, že to je podstatná část naší činnosti a (nejen) díky financím získaným z těchto zdrojů může Sojka fungovat.
Nová rada se do toho pustila skutečně s
velkým nadšením. Výsledkem bylo pár
inovací. Za všechny bychom mohli zmínit
třeba workshop našich starších mazáků
pro nové hlavní vedoucí táborů nebo
Májin pedagogický víkend s vložkou ve
formě přednášky o ověřování informací
na internetu. Tyto akce pro nás byly velmi
obohacující. Třeba pro takovou Heďu ta se při posledně jmenované události
dozvěděla, co to vlastně je ten internet a
čerpá z toho doteď.

Další novotou byla třeba Sojka měsíce. Mája za každý měsíc rozdávala
diplomy těm, kteří byli nejproduktivnější a nejvíc toho udělali (taky
jeden mám, heč).
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SOJČÍ KANCELÁŘ

Kromě našich interních workshopů jsme
se zúčastňovali i dalších školení. Týnka
s Johčou a Tášem byli na kurzu hlavního
vedoucího. Jak moc tam dávali pozor, jste si
někteří z vás mohli ověřit na táborech.
Jak už bylo naznačeno, proběhla i výměna
hlavních vedoucích na všech našich táborech.
Aničku nahradila na Junioru Johča, Máju Týnka
na OLA a na Klasiku vyměnil Táš Dana.

Sojka toho dělala samozřejmě ještě mnohem víc,
ale to nejpodstatnější už jsme zmínili. Nebudeme
tedy zabředávat do minulosti a podíváme se i
na to, co nás čeká. O víkendu 23. - 25. 11. 2018
proběhlo členské shromáždění, kde se mimo
jiné volilo nové složení rady spolku.

Ale nebyly jenom věci, které se
povedly. Za rok 2017 se nám
třeba nepodařilo dosáhnout na
dotaci z MŠMT na podporu celoročního chodu spolku. Naštěstí
se Kaličovi povedlo najít cesty, jak
peníze ušetřit, takže se problém
povedlo vyřešit, ale co vám budeme povídat, lepší je ty peníze mít
než nemít, že jo.

Nebudu vás dlouho napínat, vašimi novými radními jsou Týnka, Heďa, Kalič, Johča,
nová Verča a sice Vohníková, ale taky Homolová, Kája Helemiková, Patí Růžička a
Táš. Pokladníkem zůstal Kalič, místopředsedou Táš, novou výkonnou místopředsedkyní je Heďa a všem jim pevnou rukou bude vládnout Týnka jako předsedkyně.
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SOJČÍ KANCELÁŘ
Kromě rady se volila také dozorčí rada. Ta minulé dva roky fungovala ve složení Peťa,
Anička a Davča. Členské shromáždění však rozhodlo, že se její složení nezmění. Změnilo se však něco jiného. Po plodné diskuzi si členské shromáždění odhlasovalo změnu
stanov. Odteď se tak bude členské shromáždění konat ne každé dva roky jako doposud,
ale každý rok.
A co novou sojčí radu čeká? Momentálně se může těšit hlavně na svoje první zasedání
a na členské shromáždění našich německých kamarádů. Co se příprav týče, je potřeba
pohlídat si hlavně velikonoční tábor a jeho přípravný víkend.
OLA se koná již 13. - 20. 4. 2019, tak se těšte. No a až proběhne OLA, čekají nás samozřejmě i letní tábory. A už máme i předběžné termíny: Klasik 28. 7. - 10. 8. 2019,
Junior 11. 8. - 17. 8. 2019.
Tak nové radě držte palce, ať jim to klape přinejmenším stejně dobře jako té odstoupivší!
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NOVÁ RADA
Týnka:
Sojka si do svého čela zvolila skutečnou srdcařku. Týnka jezdí na tábory už od hodně útlého
věku. Asi aby se na táborech uměla líp orientovat
a všemu rozuměla, strávila poslední dva roky v
Německu. Teď už je teda zpátky v Brně, kde studuje, bydlí a odkud bude šéfovat Sojce. Letos taky
přebrala vedení OLA a jak se jí to hned napoprvé
povedlo!
Heďa:
Už to bude taky pár let, co se k nám Heďa
připojila. Z účastnice a organizátorky slavné
LEDy na akci Sojka 20 let se vyšvihla do role
radní a letos už dokonce i výkonné místopředsedkyně. Až někdy budete s Heďou něco
organizovat, zjistíte, že výkonná opravdu je a
nedá pokoj, dokud není hotovo. Bydlí v Praze
a letos bude maturovat, tak jí držte palce!

Táš:
Táš je jeden z těch fenoménů, které se tu a tam
vyskytují. Nebyl na táboře nikdy jako účastník,
začal rovnou vedoucovat, ale asi se mu to líbilo,
protože z vedoucování se stalo členství v radě,
hlavní vedoucování a teďka to dotáhl až na místopředsedu. Poznáte ho podle špatných vtipů a
dobrých nápadů a pokud byste někdy potřebovali
sestrojit jadernou hlavici nebo sestavit větu tzv.
vysokou češtinou, můžete se ho zeptat, třeba vám
s tím pomůže.
Johča:
Johanka je už hodně let zárukou toho, že Sojka
funguje poctivě a slušně. Bude se vždycky bít až do
roztrhání těla za to, aby všechno probíhalo spravedlivě a nikomu se nedělo příkoří. Když na to přijde,
i ona umí provést nějakou rošťárnu. Ale milou.
Zároveň je moc šikovná, čehož důkazem je spoustu čísel Zobáku, která vznikla pod jejíma rukama.
Kromě Zobáku šéfuje i Junioru a lidi si ji z nějakého
důvodu rádi fotí, když spí.
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NOVÁ RADA
Kája:
Sojka omlazuje a Kája (nebo taky Linn, jak se jí říká), je
toho důkazem. Všichni si ji pamatujeme jako účastnici
a vzpomínáme si na její účastnické programy a aktivní
účast v Lagerparlamentu. Precizní přístup nám ukázala
i na svém prvním táboře Junioru 2018 a tak bylo jen
otázkou času, kdy se dostane do rady. Moc dlouho to
naštěstí netrvalo. Linn bydlí - a teď bacha - na Mělníku
(hlavně neřikejte, že v Mělníku) a studuje na místním
gymnáziu.
Verča H.:
Poprvé v radě, ale v Sojce už dlouho známá Verča
letos povýšila. Přišla k nám z Ústí nad Labem,
kde Sojka jednou byla na maturáku a od té doby
tušíme, proč odešla studovat jinam. Aby byla Sojce
blíž! Určitě... Získali jsme v ní obětavou zdravotnici
s hlubokou znalostí historie. Na Verču se můžete
vždycky spolehnout a ještě vás obdaří neodolatelným úsměvem. Verča studuje v Praze a možná na
ní natrefíte při turistické prohlídce.
Paťas:
Novou tváří v sojčí radě je i Patí. Za svou krátkou
kariéru si stihnul střihnout už dva tábory, kde
nás přesvědčil nejen svým ostrovtipem, ale i třeba
tělesnou zdatností a zručností. S Paťasem v radě
se nemusíme bát, že by někde něco nefungovalo,
protože on přijde a opraví to. Momentálně žije v
Německu v Darmstadtu, kde je na studijním pobytu v rámci Erasmu. Standardně ale studuje v Plzni.

Verča V.:
Další zástupkyní mladé krve v sojčí radě je Verča. Poprvé nás zaujala svojí jógou v dešti, získala si nás smyslem pro spravedlnost (neznáme nikoho jiného, kdo
při Casinu zásadně odmítá černý trh!) a fantastickou
hrou na housle. Její první tábor ji sice ještě čeká, letos
to o fous nevyšlo, ale Sojce má svým systematickým
a laskavým přístupem rozhodně co nabídnout. Verča
bydlí v Praze, kde i studuje na gymnáziu.
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NOVÁ RADA
Kalič:
Naše milá Sojka má několik pevných pilířů, na
které se můžete spolehnout a víte, že vždycky
udělají všechno pro to, aby Sojku podpíraly a pomohly jí. Jedním z těch pilířů je Kalič. Se Sojkou
je už taky zatraceně dlouho a rozumí tomu, jak
v ní proudí peníze a jak udělat, aby všechno klapalo. Jinak žije v Českém Krumlově a teď pozor
- Kalič je podnikatel!

DOZORČÍ RADA

Davča:
Předsedou dozorčí rady byl letos, stejně jako předloni, zvolen
Davča. Není to tak dávno, co v Sojce kolovala jeho fotka z doby,
kdy byl na našem táboru poprvé. To byl Davča ještě malý roztomilý kluk (tuším, že v havajské květované košili) a podívejte
se teď, co se z něho vyklubalo za formát. V Sojce snad neexistuje pozice, kterou by Davča (podotkněme, že velmi precizně a
pečlivě) nezastával, byl i předsedou rady. Teď už nás tak často
nenavštěvuje, až z Brna (a zpátky) se do Gaisthalu najezdil dost,
ale jsme rádi, že nad námi drží stráž právě on. Davča bydlí i
pracuje v Brně, věnuje se energetice a povědomí o ní.
Anička:
Naše jediná dozorčí radní si svůj flek taky udržela.
Není divu, moc lepších kandidátů byste stejně asi
nenašli. Anička svého času Sojku vedla a k tomu byla
hlavní vedoucí Junioru, vězte však, že v dozorčí radě
není jen tak za zásluhy. Bůhví, jak by dopadl letošní
projekt pro MŠMT nebýt jejího nasazení a tvůrčích
schopností. Máme radost, že nad námi nejen drží
ochrannou ruku, ale ráda se s námi sejde a pomůže,
seč jí síly stačí. Anička momentálně bydlí v Praze, kde
i pracuje.
Peťa:
Dalším z řady bývalých předsedů Sojky, kteří obhájili
pozici dozorčího radního, je Péťa. V minulosti (i teď) Sojce
pomáhal svým systematickým přemýšlením a pro normálního člověka až nadpřirozeným přehledem o všem, co a jak
je potřeba udělat. Těžko říct, zda by Sojka byla v tak dobré
kondici, kdybychom jej neměli. Jestli jste ho dlouho neviděli, tak pozor, Péťa si poslední dobou zvykl nosit (minimálně)
polovous, snad aby si jako dozorčí radní dodal vážnosti a respektu. Péťa bydlí v Praze, pracuje jako softwarový inženýr.
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TIPY, TRIKY, OMYLY
Čauky mňauky!
Vánoční čas je v každém z nás. A je i ve všech obchodech. Ať už ve více či méně
šílené formě. My jsme pro Vás vybraly ty nejžhavější vánoční nápady na dárky,
dekorace ale i whaaaaat doplňky.
Pac a pusu a kreativního ducha, Májičiči a Hedvičiči
Fashion gifts
Věděli jste, že v němčině slovo „das Gift“ znamená jed? Náhoda?? Nemyslíme si. Každopádně tímto darem nezklamete babičku, tetičku, matičku, ani jakéhokoliv sourozence. Kdo by nechtěl být jednorožcem? Žabičkou??? Kaktusem??!

Letos je potřeba mít i stylově oděného pejska.
Co třeba kdyby vypadal jako vánoční stromeček?
Doggo must have letošní zimy!

Že váš tatínek rád tráví večery u televize? Pak právě tento dárek mu udělá
obrovskou radost! Seznamte se s fancy
vánoční koulí alá polštář. Možná kupte
radši rovnou dvě, aby mu děda nezáviděl. Jestli ale trváte na originálním dárku
pro každého člena rodiny, pořiďte dědovi
a babičce pohádkové brýle na čtení. Pro
jistotu klidně troje (inspirace viz úvodní
rámeček).

11

TIPY, TRIKY, OMYLY
Za poměrně univerzální (tedy ideální a výhodné) dárky jsme shledaly tyto dvě bomby. Hrníček se Santovým obličejem, který má ovšem
v dutině ústní místo na čajovou svíčku, takže
váš čajík či káva už nikdy nevychladne. Velmi
praktická je i kšiltovka s tematikou Santové sobí
létající školy.

Jestli se vám kšiltovka zdá jako
nuda, můžete si pořídit radši
tuhle kouzelnou sněhuláčí čepku.
Připravte se ovšem na závistivé
pohledy všech kolemjdoucích.

A konečně slibovaná finální část – doplňky. Štědrý den je
něčím výjimečným. Stejně jako třeba narozeniny je jen jednou v
roce, a proto by se měl každý řádně vyfiknout.
Že už od rána nestíháte, nevíte, kde vám hlava stojí? Do toho
musíte mamince pomáhat vařit, smažit a péct, ale nechcete v
salátu, řízečku ani vánočce najít ani vlásek? Pak je následující
kombo doplňků ideální právě pro vás!
Flitrový bloček s vánočním stromečkem zářícím štěstím uschová bezpečně všechny vaše vánoční myšlenky a bizár čelenka s
(asi) elfíma nohama podrží vaše neposedné vlásky na uzdě.

Dva dny před Štědrým dnem a vy stále nemáte dárky? Klid.
Máme řešení. Zoufalé situace si žádají zoufalé činy, proto keep
calm and pleskněte si tuhle stříbrnou/zlatou/červenou mašli na
čelo a buďte tím dárkem prostě VY! A srnku taky určitě někde
splašíte.

No a na závěr, aby vás Ježíšek našel a přinesl spoustu dárku, třeba
i o chloupek víc než loni, nezapomeňte svůj domov řádně označit
cedulemi. Nic tím neztratíte, můžete jen získat. A to se, milé Sojky,
vyplatí!
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VELKÝ VÁNOČNÍ TEST
Jak moc máš rád Vánoce?
Odpovězte na 8 rychlých otázek a zjistěte, jestli jste vánoční maniak nebo spíše velký
cynik, kterému by trocha vánočního jásání prospěla!
1.
a)
b)
c)
d)

Kdy nakupuju vánoční dárky pro kamarády a blízké?
Celý rok si píšu nápady, co by se komu mohlo líbit, a průběžně nakupuju.
Dárky kupuju s dostatečným předstihem a bez stresu, nedělám z toho velkou
vědu.
Dárky nekupuju, vyrábím je, jsem chudý študák/chci být kreativní.
Dárky nevymýšlím a nakupuju všechny zásadně na benzince na Štědrý den.

2.
a)
b)
c)
d)

Co ty a vánoční cukroví?
Peču devět druhů tak, jak se sluší a patří!
Nepeču, kupujeme, ale za to ho sním tuny!
Pečeme, s mírou, jím ho, s mírou.
Vánoční cukroví je přežitek, pf. Doma ho nemáme a mít ani nebudeme!

3.
a)
b)
c)
d)

Dopis Ježíškovi…
samozřejmě píšu každý rok a na okenici nechávám mlíko se sušenkou!
píšu, ale mlíko se sušenkou sním radši sám/sama.
nepíšu, všechna přání si přeju v duchu.
NEPÍŠU, stejně mi nikdy nepřinese to, co si přeju.

4.
a)
b)
c)
d)

Kapra se salátem…
miluju a těším se na něj už od 25.12.
ctím tradici a sním to, ale že bych si to užíval/a…
kapra měnim za řízka, ale jinak ŇAM!
nesnáším!

5.
a)
b)
c)

Co ty a vánoční zvyky?
No jasná páka že odlejvám olovo! A vůbec - všechny ty zvyky jsou krásný!
Mým zvykem je přejíst se cukrovím k prasknutí a večer koukat na Popelku!
Standard, občas nakrojíme jablko, občas pouštíme lodičky z vořechů, žádný
drama.
Zvyky jsou blbina.

d)
6.
a)
b)
c)
d)
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Zlatý prasátko…
vidím každý rok, neb se pravidelně postím!
jednou už uvidim, fakt to dokážu! Ale ujídat celej den bramborovej salát z
lednice je prostě větší sranda…
jsem ještě nikdy neviděla a asi nikdy v životě neuvidim. Když to cukroví na
mě pořád tak lákavě pomrkává…
neexistuje.

VELKÝ VÁNOČNÍ TEST
7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)
c)
d)

Dárky…
balím do čupr balícího papíru, úhledně, ve stejné barvě papíru vystřihuju
jmenovky a zkrátka – pod stromečkem je to vždycky na fotku na instáč!
balím, co mi síly stačí, izolepu nacházím pak celý rok všude po oblečení.
dávám zásadně do dárkových tašek. Co se do nich nevejde, radši nekupuju.
no to mě na tom všem štve nejvíc!
Stromeček…
máme barevně sladěný, každý rok kupujeme novou kolekci krásných ozdob,
ideální stav je stromeček ozdobit ručně vyráběnými perníčky.
zdobím fakt rád/a, ale výsledek je spíš srandovní.
nerada zdobím, ale co už – je to tradice.
máme ten umělej, co sám svítí, takže ten se zdobit nemusí. UF!

VÝSLEDKY
Jestli jsi více než pětkrát vybral/a možnost a), tak…
JSI VÁNOČNÍ MANIAK!
Pánečku, ty máš z Vánoc fakt ukrutně velkou radost a je to vidět na všem, co děláš!
Ráda bych se stala tvou kamarádkou (pokud ještě nejsem) a dostávala od tebe ručně
malovaná vánoční přáníčka, dárečky na míru a domácí cukroví. Jen si dávej pozor,
aby tvůj entusiasmus nezačal štvát tvoje okolí (ehm, vlastní zkušenosti…).
Pozn. red.: Nejsi v tom sám/sama!
Jestli jsi více než pětkrát vybral/a možnost d), tak…
NEJSI NÁHODOU GRINCH?(nebo jak se ta zelená potvora jmenuje?)
Hele, nejsi ty na ty naše hezký svátky vánoční až moc načuřenej? Dej jim ještě šanci! Napiš mi, pošlu ti vzorek domácího cukrovíčka a to tvé srdce určitě obměkčí!
Vy, co jste odpovídali většinou b) a c), můžete být klidní – Vánoce jsou pro Vás
hezkými svátky, moc se jimi nestresujete a děláte dobře!
Přeju Vám všem, abyste si tyhle svátky pohody, klidu, míru, lásky a soustavného
přežírání moc užili, ať už tenhle test dopadl jakkoliv!
Anička
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HOLA HOLA, OLA VOLÁ

Škola čar a kouzel v Bradavicích otevírá
opět své brány!
Je to sice super tajná záhadná událost, ale
my jsme se o ní naštěstí dozvěděli více.
Do Bradavic se dá dostat v jediný termín
a to těsně před Velikonocemi 13. - 20. 4.
2019. Jednou z dalších informací je, že
brány budou přístupné jen pro ty, kterým
je 10-16 let. Bude tam prý kouzelná věková
čára vytvořená největším kouzelníkem
všech dob, takže ji nebudeme moci nijak
ošálit. Na to nejsme zatím dostatečně
vzdělaní. Pokud bys však chtěl/a být, sleduj
pravidelně naše webové stránky
www.sojka.cz nebo facebookový profil
Sojka - spolek mladých a dozvíš se vše
potřebné v ten pravý čas!
Těšíme se na Tebe!
p.s.: Neukazuj tento vzkaz mudlům!
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ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
Na počátku června se v pražských ulicích, konkrétně na Mánesově mostě, konaly velké
věci. Česko-německý fond budoucnosti totiž oslavil 20. let od svého vzniku! Pro méně
znalé, Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporuje společné aktivity Čechů a Němců v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Díky němu se žáci a
studenti z obou zemí poznávají a navštěvují, umělci mají možnost představit svůj talent
bez ohledu na hranice, vědci a odborníci zase mohou těžit z poznatků a zkušeností
svých sousedů. Fond podporuje také vydávání knih, stará se o historické kulturní dědictví a přispívá na obnovu památek a tím tak překonává jizvy minulosti. Za 20 let své
existence finančně podpořil více než 10 000 projektů. A víte co? Ty sojčí patří k jedněm
z nich!
Ano, čtete správně. Díky Fondu budoucnosti můžeme pořádat akce jako je třeba
Velikonoční tábor OLA nebo víkendový seminář JAPA. K danému projektu je vždy
přiřazen hlavní koordinátor, který má také za úkol napsat projektovou žádost. Dále pak
komunikuje s přiděleným referentem z Fondu a společně vyřizují různé důležitosti. Je
to práce sice složitá, ale zároveň smysluplná a nabíjející. Člověk totiž moc dobře ví, co
se za tím vším skrývá a že to má obrovský smysl! My Fondu budoucnosti moc děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme jen to nejlepší do dalších let!
Ukázka z webových stránek:
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Z JINÉHO SOUDKU

INSTINKTY ADAMA FRÁNI
Téma: Jaké vánoční zvyky s rodinou dodržujete?
Ráno na Štědrý den jdeme na hřbitov. Celý den držíme půst od
masa a k večeři máme rybí polívku a smaženého kapra. Vždycky
máme pod talířem nějaký ten peníz a kapří šupinu. A pak máme
dárky pod stromečkem. Já už chci Vánoce!

„Jíme kapra se salátem z brambor,
koukáme na pohádky a občas
zpíváme koledy.“

„Krájíme jablka,zpíváme koledy, pálíme prskavky, pečeme
cukroví, chodíme do kostela a
toť asi vše.“

ČERNÝ PÁTEK
Všichni si pod termínem Černý pátek vybavíme období slev, na které nás upozorňují
reklamy ze všech stran. Ale málokdo ví, kde se u nás vzal a proč.
Černý pátek pochází původně z USA.  Leč původně to nebyl marketingový
tah, spíš naopak. Název pochází z reflexu poklesu cen na začátku světové ekonomické
krize v roce 1929. A proč černý pátek? Nu protože největší otřes se stal v pátek po Dni
díkuvzdání, který je zvlášť pro Američany srdeční záležitostí.
Postupem času si podnikatelé tento den velice oblíbili a později začali využívat i toho, že se nachází v době, kdy je čas na nakupování vánočních dárků.  Lákají
zákazníky na extrémně nízké ceny a zákazníci se na to doopravdy chytají. Klidně stojí
několik hodin před obchodem, jen aby si koupili výhodně zlevněnou mikrovlnnou
troubu nebo vysavač.
Do České republiky tuto tradici přinesla firma Apple před Vánocemi v roce
2011. Od které postupně nápad převzaly další, u nás si můžeme všimnout například
Alzy, Mountfieldu nebo Kauflandu.
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Z JINÉHO SOUDKU
KALIČOVO VOKÉNKO, ANEB JAZIKI SOU DŮLEŠITÍ.
Za posletňý dobu sem toho dost narajzoval. Přy fšech ťech mejch cestách je
třeba taki trochu ovládat jaziki. Proto tu mám pro vás pár důležitejch slovýček, jenš musýte znát kdiš budete jesďyt po té našý krajyňe.
Pokut se vidáte výc smňěrem na jyh od Prahi, tak tadi sy určyťe jen tak nedáte
párek v rohlyku, kdiš vás náhodou uš přepadne na vejleťe hlat. Tadi abi vipadaly hochonóbl tomu řykaj Pykador. Krom tohohle ďyvního slova maj ješťe
dalšý víras…Klubalki. Jelykoš sem zaťým nezjysťyl co to znamená, mohu se
domňývat, še jde o sport, kti se kope do klupka s ňyťý.
Jedno z mála novích slof, co jsem se naučyl a y vi bi ste je mňeli snát je Švýca.
Ťýmto slovem označujý na Moravje sestru. Od toho odvozujy, že švýcrňyce
bude sestřeňyce a jytrňyce bude taki nějaká příbuzná.
A abi sme se taki poďyvaly do Géčka mám tu pro vás parádňý slovo…
Knédlfrýdhóf. Kdiš se nat ťym trochu zamislýš, určo přyjdeš na to, co to
znamená.
Jeliško mňe teťkons čeká cesta kolem…No prosťe aš se vráťym, tak vám zas
napýšu co fše za slova musýte znát, abi ste se v tom našem svjeťe nestraťyly.

Poz. red.: přikládám tematickou koláž oken a knedlíků, neboť text je natolik specifický, že nevím, na
co upozornit dříve. Tak raději neupozorňuji na nic.
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SOJKA NA CESTÁCH
Čus bus autobus (a to dvoupatrovej!),
posílám vám pozdravy z Londýna, kam jsem se před 3 měsíci přestěhovala. Od září
tu totiž chodím do školy. A aby mi nebylo smutno, našla jsem si rodinu, u které teď
bydlím.
Představte si, že mají dvě děti, které sice vypadají roztomile, ale jsou to ďáblové. Občas
po mně hází odpadky, občas kopou, někdy zas převrátí talíř, protože jim nechutná
večeře. Prostě blázinec! Ale zas to mám kousek do školy a ta čtvrť, ve které bydlím, je
moc hezká. Každý víkend se svými novými kamarády cestuju, abych poznala co nejvíc
nových míst. Dokonce jsem na vánočních trzích našla i takovou bavorskou vesnici, ve
které prodávají Bratwurst, Currywurst, Leberwurst nebo Pretzel. K tomu hrála příšerná
bavorská hudba a prodavačky v dirndlu tančily.
V tuhle dobu začíná být Londýn konečně
vyzdobený a vánočně naladěný - mám z toho
radost, jen místo vánočních výzdob a perníčků
všude prodávají deštníky, pláštěnky a gumáky
(kdo tomu říká holinky, ať si nafackuje!). Není
divu, když neustále prší.
Našla jsem si pár španělských kamarádů, kteří
se klepou zimou i v muzeu - pravdou ale je, že
Angličané nikde moc netopí a jsou zvyklí na
chladné baráky. Pro mě to znamená, že si každý
týden chodím pro nová balení kapesníků, protože mi už měsíc tečou nudle!

Do školy každý den jezdím ze zastávky
BRATWURST AVENUE!

Nezapomenutelná anglická snídaně. Pro
mě nezapomenutelná hlavně proto, že
jsem pak až do dalšího rána zvracela.
Příště radši chleba!

19

SOJKA NA CESTÁCH
Škoda, že není vidět, jak jsem zmoklá.
Myslím, že v den pořízení fotky přišla
mamce domů zas zpráva, že jsem si
doma zapomněla deštník, protože jsem si
myslela, že pršet nebude, když to nepředpovídali... ale tady se počasí za den změní
třeba pětkrát.

Takhle jsme s holkama trávily skoro
každé odpoledne v září. Lehly jsme si v
Richmond parku (který je známý hlavně
tím, že se tam volně prochází srnky a
nechají se krmit) na trávu a odpočívaly.
Hned první den jsem
v parku našla Kinder
Bueno! Říkala jsem si,
že s takovým štěstím
se mi tu bude žít dobře. Pak jsem se k němu
přiblížila... myslím, že
ani nemusím psát, co
to bylo.

Kdybych měla vybrat nejčastější věty, které píšu domů do Čech, tak jsou to asi tyto:
* Už mám zase rýmu, je mi doma zima.
* Musela jsem si koupit další deštník, protože ten svůj jsem zas zapomněla.
* Už mě zas málem přejelo auto, rozhlídla jsem se na špatnou stranu.
* Neee, vůbec nejím místo oběda jenom sladkosti, mami. Jasně, že si vařím!
Posílám vám taky pár fotek, ať vidíte, jak to tu vypadá.
Tak se všichni mějte moc krásně a užijte si Vánoce se svými rodinami a kamarády.
Já letos Vánoce oslavím tady, abych zjistila, jak se liší od těch našich. Příště vám o tom
něco povím. :)
Pa, Anička
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VZDĚLÁVACÍ FEJETON KUBY KOMÁRKA

N O VÁ D O B A V Y Ž A D U J E N O V Ý D R U H Z Á B AV Y
Safari, Wasserspiele, Capture the Flag a
další jsou gaisthalské klasiky. Účastníci se
takřka vždy těší, že další rok je čeká jejich
oblíbená hra. Přesto by stálo za úvahu
pokusit se přijít s novou hrou, která by
obohatila gaisthalský herní repertoár.
V tomto krátkém textu se autor pokusí
obhájit nápad na zařazení Famfrpálu do
programu příštího letního tábora.
Famfrpál zná snad každý. Oblíbená hra v
Bradavicích vyžaduje 7 hráčů -  3 střelce, 2
odrážeče a po jednom brankáři a chytači.
Ve hře poletují 4 míče. Dvěma potlouky
je možné sundat ostatní hráče z koštěte,
camrálem lze střílet do kovových obručí
a tak vstřelit gól a mezitím se chytači z
obou týmu snaží ukončit zápas chytnutím
zlatonky.
Je pravda, že používání létajících košťat by
na dětském táboře bylo velmi riskantní a
vedoucí by pravděpodobně nebyli schopni
zajistit bezpečí všech účastníků. Existuje
však i varianta, při které létající košťata
jsou nahrazena košťaty běžnými. Účast-
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níci tak nelétají, ale běhají s koštětem
mezi nohama. Přesto hra neztrácí na své
zábavnosti a poutavosti jak pro diváky,
tak pro samotné hráče. Ba naopak, hráči
nemusí trávit měsíce učením se létat na
koštěti a pro diváky je snazší pozorovat
horizontální hřiště než originální hřiště
bez jasně určených hranic. Proto se pozemní verze Farmpálu těší nebývalému
zájmu široké veřejnosti nejen v anglosaských zemích. Česká Asociace Famrpálu
je dnes kandidátským členem Mezinárodní Asociace Famfrpálu.
Zavedení Famrpálu by samozřejmě přineslo mnohá rizika. Autor si není jistý,
zda v gaisthalském areálu lze najít 14
košťat. Zároveň si je vědom konzistentní
konzervativnosti mnohých vedoucích.
V případě jiného táborového tématu
než Harry Potter, by bylo zapotřebí jak
zakomponovat tento nový prvek do
programu aniž by to nenarušilo “tématičnost” celého programu. Přesto autor je
přesvědčen, že Famfrpál za pokus určitě
stojí.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Milá čtenářko, milý čtenáři,
doufáme, že na Tebe při listování tímto Zobákem dýchlo
trošku té vánoční atmošky. Vánoce jsou za rohem a pravděpodobně se spolu zase potkáme až v dalším roce, tak Ti přejeme,
aby sis užil/a prázdniny, bramborový salát a čerstvý zimní
vzdoušek. Těšíme se, že Tě potkáme příští rok na akcích a
budem se mít minimálně tak hezky jako tenhle rok <3
Za celou redakci
(Julča, Táš, Týnka, Heďa & Mája, Adam, Kuba, Anička K.,
Anička V., Madleska & Eliška a pan inženýr Kalina)
se pro letošek loučí
Johana

A vánoční pozdrav nám posílají i naši kamarádi z MOGu!
Zeit für Liebe und Gefühl,
heute bleibts nur außen kühl!
Kerzenschein und Plätzchenduft,
Weihnachten liegt in der Luft!
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