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tipy & triky na učení
móda v karanténě
ze života grácií

z deníčků
recepty
a další

příjemné čtení <3

mnoho vody uteklo od té doby, co jste do
schránek dostali svůj poslední Zobák dokořán. Teď ale přišel podzim a my jsme si uvědomili, že pár stránek pozitivního počteníčka
(a kakao, deka a rozsvícená svíčka (#reklama
na vlastní článek)), je to jediné, co dokáže
člověka dostat z často přítomného podzimního pesimismu.
Musí se ale uznat, že i na tom podzimu něco
je. Předně:
1) Dýně – dýňová polívka, dýňové hranolky,
vyřezávání dýní, ….
2) Není vedro – oblíknout se člověk může
vždycky, ale svléknout z kůže ne (nebo maximálně jednou).
3) Barevné listy.
4) Čaje – čaj ráno, v poledne a večer a v přestávkách mezi tím další čaje.
5) Pouštění draků.
6) Předtucha Vánoc – takový ten pocit, že někde v dáli už našlapuje Ježíšek a zase budou
prskavky, koledy a bramborový salát.
7) Hodina spánku navíc – o co víc nesnáším
přechod na letní čas, o to víc miluju ten na
zimní
8) Teplé chlupaté obří ponožky
9) Konečně zase Zobák ve schránce!
Tak šupky dupky zachumlat do deky a hezky
číst!
Karolina

zobák dokořán číslo 62 - podzimní
šéfredaktorka: Karolina
sazba: Johana
redaktoři: Anne – Marie, , Hedvika, Týnka,
Nicolas, Karolina, Anna K., Sabrinka, Terka, Vojta A.
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UPOZORNĚNÍ
milí čtenáři a čtenářko, tenhle Zobák jsme psali během září a
října, kdy ještě nebylo jasné, jak přísná přijdou opatření v souvislosti s koronavirem. proto ber všemožné pozvánky a výhledy do
blízké sojčí budoucnosi s rezervou. těšíme se, až se s Tebou zase
(snad brzy) uvidíme!

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2020
Nejmilejší členové Sojky,
rády bychom Vás pozvaly na XV. ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ našeho spolku! Letošní Členské shromáždění se uskuteční v pražské kavárně
Café AdAstra, 14. listopadu 2020 od 13:00.
Zatím doufáme v klasické live setkání, ale vzhledem k nepředvídatelnému
vývoji současné situace Vás budeme včas informovat o případném online
konání akce a dalších změnách.
Dovolte nám také připomenout, že Členské shromáždění není typickou
sojčí akcí, nýbrž akcí „sedavého“ typu, kde se o Vás nebudou starat vedoucí jako třeba na táborech. Na programu je totiž především soubor prezentací o fungování spolku, diskuze, schválení stanov a volby nové rady.
Případní zájemci o takto mile strávené odpoledne, nechť se přihlásí na
našich webových stránkách.
Wir freuen uns auf euch! <3
Váš orgateam H & S & V
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DEUTSCHE OKÉNKO
N Ě M Č I NA NA D VA Z P Ů S O B Y
Němčina je jazyk, kterým se domluvíme u našich sousedů v Německu, ale
také v Rakousku. Je všude ale němčina stejná? Ne, není. Rakouská němčina byla v historii dlouhou dobu ovlivňována i češtinou, takže se najdou
slovíčka, kterým rozumí i Čech neznalý němčiny. Rakouskou němčinou
mluvím doma se svým taťkou, takže jsem si vybral pár slovíček, která jsou
v rakouské němčině zcela rozdílná oproti té německé. Možná jste o těchto
rozdílech nevěděli a tak se něco přiučíte a příště budete moci v Gaisthale
(<3) mluvit jako rodilí Rakušané!
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Rajče

Tomaten

Paradeiser

Kukuřice

Mais

Kukuruz

Tvaroh

Qark

Topfen

Švestka

Pflaume

Zwetschke

Brambory

Kartoffeln

Erdäpfel

Palačinky

Pfannkuchen

Palatschinken

Houby

Pilze

Schwammerl

Limonáda

Limonade

Kracherl

Tak, to bychom měli osm příkladů rozdílů v německé a rakouské němčině
týkajících se potravin. Příště bychom si mohli ukázat rozdíly ve výrazech
na jiné téma! :D Snad se vám to bude někdy hodit!
Nicolas

KREATIVNÍ PODZIM

P O D Z I M N Í D I Y – V O Ň AV É S V Í Č K Y
Letní teploty už jsou definitivně fuč a hladina rtuti v teploměru ještě klesne. Proto jsem pro vás připravila DIY na voňavé svíčky, které přijdou během podzimních plískanic určitě vhod.
Budete potřebovat:
- rostlinný tuk (100 %, jinak vám to
bude plavat)
- tuhý parafin (lze nahradit obyčejným voskem z čajové svíčky)
- knot (koupíte v papírnictví nebo v
kreativních potřebách)
- skleničku, co vydrží horko (ideální
je malinká zavařovačka)

- voskovky
- vonný olejíček
- nůžky
- párátka
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KREATIVNÍ PODZIM
1. Zavařovačku naplníte tukem a vložíte do mikrovlnky. Tuk se vám rozteče a vyplní zhruba půlku objemu zavařovačky. Přidejte k němu parafin,
nechte opět rozpustit v mikrovlnce.

2. Do směsi přidejte nakrájenou
voskovku libovolné barvy, voskovkou nešetřete, po vychladnutí
svíčka vždy lehce zbledne.
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3. Přidejte éterický olej oblíbené
vůně. Opět nešetřete, já jsem na čtyři minisvíčičky použila téměř celou
lahvičku.

KREATIVNÍ PODZIM
4. Zamíchejte, abyste promíchali barvu s tukem a olejem.
pozn. sázečky: Zobák tiskneme černobíle, takže si, milý čtenáři/čtenářko,
bohužel nemůžeš vychutnat krásně promíchaný modři, ale představ si, že
by sis do skleničky nalil esenci z nějakýho mořskýho království z Disney
filmu
5. Ustřihněte knot o trochu
delší, než je výška sklenice a
udělejte jím uzel kolem párátka. Vložte knot zhruba do
středu svíčky (viz obrázek).

6. Nechte vychladnout, odstřihněte
(nebo odvažte) od párátka.
7. HOTOVO

Krásné bastlení
přeje Karolina <3

7

8

7

sojka meme

Když při rozcvičce řeknou, že další cvik předvádíš ty, ale ty nemáš ani páru, co se tak většinou cvičí. Protože necvičíš. Nikdy.
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ZE ŽIVOTA GRÁCIÍ
TŘI GRÁCIE PĚŠKY DO GAISTHALU
Při cestě se zapotila a tenhle text napsala: Héďa <3
O tom, že srdce neznají kilometry nemá cenu diskutovat, ale jak je to s
kilometry, které člověk ujde? Ucítí tyto kilometry v nohách, nebo snad
v celém těle? A co když putuje do místa, jenž má tu nejkrásnější noční
oblohu, nejlepší trhance a čeká tam na něho parta českých i německých
kamarádů?
Odpovědi na (nejen) tyto otázky naleznete v následující „reportáži“. Reportáži, která se bude snažit přiblížit, jaké to je, když se tři nadšené vedoucí rozhodnout doputovat z poslední vlakové zastávky v Česku až do
Gaisthalu.

- Celková vzdálenost: 30 km.
- Výchozí stanice: Bělá nad Radbuzou.
- Cílová stanice: tábořiště Gaisthal.
- Venkovní teplota: 30 stupňů.
- Zátěž na zádech: od 7 do 17 kg.
- Tři upocené grácie: Anne-Marie,
Verča Vohníková, Héďa.
- Základní fakta: znáte.
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Sraz jsme měly na Hlavním nádraží v Praze v ranních hodinách.
Západní expres nás vysadil v Domažlicích, stihly jsme i úspěšně
přeběhnout na další spoj. No spíš
spojík – obrázek si udělejte sami
na základě přiložené fotografie.
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ZE ŽIVOTA GRÁCIÍ
Překonaly jsme výluku našeho
železničního spojíku, čímž jsme
si naši cestu proložily vyhlídkovou jízdou autobusem, který nás
vyplivl opět v Poběžovicích na
vlaku, kterým jsme pak už bezpečně dojely až do Bělé.

Městečko Bělá nad Radbuzou má asi 1 700 obyvatel, roztomilý barokní
mostek a na náměstí v trávě ležící přenosné rádio, vyhrávající klasické
české písně typu – Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? Bylo nám jasné, že tady
začíná ta pravá vandrovací idyla.
Putování po modré turistické značce započalo. Větřík jaksi zapomněl vát,
ale o to víc svítilo sluníčko. My jsme však nepropadaly trudomyslnosti a
šlapaly dál. Cestou jsme se zanořily do pohraničních luhů a hájů, viděly
několik bývalých stavení i vesnic, a uvědomovaly jsme si, jak je vlastně
hezké a obohacující vyrazit na takovou túru.
Cestou jsme samozřejmě dělaly pauzy. Jednu na oběd, druhou na provětrání propocených zad, pak u studánky, kde jsme si chtěly doplnit lahve
vodou (to bohužel nevyšlo, protože pramínek radostně netryskal, spíše
laxně vytékal a Annie, když pila z korýtka vodu, málem vysrkla i zbytek
uhynulého ptáčka.) Urazily jsme 22 kilometrů a začaly být opravdu unavené.

ZE ŽIVOTA GRÁCIÍ
Náhle však přišel čas na lingvistické
okénko – vítanou vzpruhu. Nahlas
jsme přemýšlely, jak je čeština jedinečný a krásný jazyk, ale že cizincům zní někdy až moc tvrdě. Došly
jsme k neodbornému závěru, že je to
hlavně kvůli našemu „ř a r“. Hmmm,
vždyť ho ale zas tak moc nepoužíváme, určitě ne v každém slově. A tak
došlo k tomu, že jsme si zahrály hru
na „nesmíme říkat slova obsahující ř“.
Schválně jestli uhodnete, čí ruka patří
komu, a kdo nakonec prohrál. A jako
bonus si můžete tento celý text přečíst
znovu a vyznačit si každé ř, na které
přijdete.

Asi o půl osmé večer jsme dorazily do tábora. Unavené a zpocené,
ale uvnitř v srdci šťastné, vyklidněné, a vědomé si toho, že opravdu hodně českých slov obsahuje ř.
Tahle cesta byla nejenom krásná
sama o sobě – svým okolím, čistou přírodou a hezky značenou
trasou, ale hlavně svou přidanou
hodnotou. Měly jsme možnost
pořádně se poznat, podělit se spolu o své radosti i starosti, a nakonec dosáhnout svého společného
vytouženého cíle – gaisthalského
tábořiště.
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ZÁBAVNÝ KVÍZ
KVÍZ SE SOJKOU O SOJCE
Zvládneš správně odpovědět na otázky a odpovědi najít v osmisměrce?
Pokud ano, osmisměrka ti prozradí tajné slovo, které chybí v následující
větě:
Sojka není nikdy sama, když si neví rady, _ _ _ _ _ _ _ _ _ jí vždy poradí.
Jak se říká velikonočnímu táboru? _ _ _
Jak se jmenuje vesnice, kde se konají letní tábory? _ _ _ _ _ _ _ _
Jak se jmenuje podzimní seminář, který Sojka pořádá? _ _ _ _
Jak se jmenuje oblíbená táborová hra (celodenní túra)? _ _ _ _ _ _
Jak se říká předsedkyni rady Sojky? _ _ _ _ _
Kolik je radních v Sojka radě? _ _ _ _ _
Jak se jmenuje německá partnerská organice Sojky? _ _ _
Jaké čtyři barvy jsou v sojčím logu? _ _ _ _ _ _ _
_____
_____
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SOJKA - PTÁK STUDIJNÍ
D E S AT E R O T I P Ů, JA K S E E F E K T I V N Ě U Č I T
Jak současně studovat, chodit na brigády a nezbláznit se? To je velice dobrá otázka, na kterou se pokouším odpovídat během zkouškového období
skoro každý den. Studovat dvě vysoké školy, do toho mít ještě pár brigád,
abych si pak v létě mohla zajet aspoň někam na „dovču“ nebo si mohla
během studií dovolit jíst jinačí luxus, než jen špagety s kečupem…. Do
toho trávit volný čas s přáteli nebo rodinou, nezní až tak šíleně, dokud
nepřijde zkouškové období.
Vysoká škola je celkem zábava a je skvělá, až na to období, kdy se člověk musí učit od rána do noci, vypije hektolitry kávy nebo „energeťáků“
jen proto, aby do té hlavy aspoň něco dostal. Potom přijdou stresy před
zkouškou, během ní a taky stresy, když se čeká na výsledky. Ale není to
až tak strašné, jak to zní,
když si každý udělá svůj
harmonogram. A taky si
to učení udělá příjemné.
Jaké jsou teda mé tipy
k úspěšnému učení?
Jelikož mám vždycky
zhruba 16 předmětů v
jednom semestru, tak
už nějaký ten svůj režim
mám a snad pomůže
třeba i vám.
1. Nakoupit si dost zvýrazňovačů,
propisek,
tužek na podtrhování,
dopisování nových informací a tak dále…
2. Mít vytisknuté materiály a připravený po13
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SOJKA - PTÁK STUDIJNÍ
známkový blok, kde si učivo
můžete psát vlastními slovy, aby
se vám to lépe zapamatovalo.
3. Zkusit si najít dané téma třeba i na Youtube – někteří lidé to
tam popisují velmi dobře, občas
i záživně.
4. Mít u sebe stále něco k pití a
pravidelně pít, aby vás nebolela
hlava.
5. Pravidelně jíst, jelikož z čeho
jiného taky načerpáme další
energii (Já pravidelně jím hodně sladkostí. Je to moje taková
motivace – vždycky si řeknu,
že se teďka naučím pár stránek
a pak si za odměnu dám třeba
kousek čokolády. Hihiii, možná
to zní jako hloupost, ale motivace k učení je to nejdůležitější.)
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SOJKA - PTÁK STUDIJNÍ
6. Neučte se na sílu – jednomu to jde prostě lépe, druhému zase hůř.
Když budete mít zrovna ten horší den, tak se zkuste naučit třeba aspoň
něco a potom si dejte pohov. Další den to zas půjde lépe!
7. Po učení nebo při pauze od učení dělejte i věci, které vás baví – např.
poslouchejte hudbu, jděte ven se psem, jděte si zacvičit nebo zaběhat
apod. Rozhodně je potřeba pořádně vypnout a nemyslet jen na povinnosti a učení. Potom se další den lépe soustředíte.
8. Zkuste se třeba učit se spolužákem/spolužačkou.
9. Mě osobně pomáhá, když mám učivo opravdu barevné – proto jsou
potřebné zvýrazňovače – je to jen váš materiál, se kterým si můžete dělat,
co se vám jen zlíbí. Proto si ho upravte tak, aby vás bavilo se z něj učit.
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SOJKA - PTÁK STUDIJNÍ
10. Nestresujte se tolik – nemá to cenu. Zkouška nebo testy ve škole
nejsou na jeden pokus, vždy máte možnost si test opravit nebo zkoušku
udělat znovu.
Když to nevyjde na poprvé, tak to vyjde prostě na podruhé nebo na
potřetí. „Žádný učený z nebe nespadl“. Proto se nestresujte, zdraví máte
jen jedno.
Tááák – doufám, že vám moje tipy trošku pomůžou k zdárnému složení
zkoušek. Učení není až tak špatné, pokud jste dostatečně namotivováni
a umíte si i tuto nepříjemnou činnost udělat veselejší.
Tak huráááá do učení :)
Vaše Sabri
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SOJKA - PTÁK VYBÍRAVÝ

MRKVOVÝ D ORT
Léto nám již pomalu skončilo a jeho místo nahradí sychravý podzim. Pokud to ale máte alespoň trochu jako já, tak se určitě už také těšíte, až si po
zážitky nabitém létu trochu zase odpočnete. Představte si chladný podzimní večer, venku prší nebo mrholí, ale vy jste hezky doma, v teple, pod
peřinou, s teplým čajem a koukáte se na svůj oblíbený film nebo seriál.
Něco vám ale i přesto chybí. Máte na něco chuť, ale ani za nic nemůžete
přijít na co. Vaše cesty do ledničky nepřinášejí žádné výsledky a vy stále
pátráte po něčem na zub. Proto jsem se vám v tomto článku rozhodla
pomoct s odpovědí na tuto vtíravou otázku.
Mrkvový koláč! Nadýchaný, měkoučký, s lahodným krémem a všechny
smysly okouzlující kouzelnou kombinací chutí.
A jak si tuto lahůdku snadno a rychle připravit?
Nejdříve si zkontrolujte, zda máte doma všechny potřebné suroviny (páč
je velmi nepříjemné v půlce rozpracovaného těsta zjistit, že vám chybí
například vajíčka nebo kypřící prášek a v tomto chladném sychravém večeru celý promoklý běžet do večerky naproti).
Určitě se neobejdete bez:
Těsto
- 3/4 hrnku slunečnicového
oleje (pokud náhodou máte,
tak ořechového)
- 4 vejce
- 3/4 hrnku přírodního cukru
- 1 lžíce citronové kůry
- 2 lžičky skořice
- 3 hrnky mrkve
- 2 hrnky hladké mouky
- 1 lžička jedlé sody (nebo kypřící prášek)
- 1 hrnek vlašských ořechů (pokud nemáte, tak nevadí :D )
- 1 špetka soli

Krém
- 1 lžíce cukr moučka
- 1 lžička citronové šťávy
- 2 zakysačky
- 1 lučina, žervé nebo 3 lžíce tvarohu
17
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SOJKA - PTÁK VYBÍRAVÝ
1. Ze všeho nejdříve nastrouháte mrkev a spolu s ostatními sypkými
surovinami (cukr, skořice, mouka, soda, ořechy, sůl) vmíchejte ve větší
míse.
2. Dejte předehřát troubu na 180 stupňů.
3. Až budou všechny suroviny rovnoměrně rozmístěny, přidejte olej a
vejce.
4. Do máslem vytřeného plechu napěchujte rovnoměrně netekuté těsto
(mělo by vypadat trochu jako těsto na bramboráky).
5. Pečte přibližně 15-20 minut.
6. Až bude dort upečený, ovládněte své chutě a nechte ho ještě zcela vychladnout.
7. Poté se vrhněte na krém. Smíchejte v menší misce lučinu s žervé a
citronovou šťávou. Postupně vsypávejte cukr moučku.
8. Finálně potřete dort krémem a zalezte s kouskem zpátky pod peřinu
ke svému oblíbenému seriálu.
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TROCHA NOSTALGIE
O H L É D N U T Í NA
M Ů J P RV N Í ROK V
RADĚ
Minulý rok v listopadu se
stala zásadní věc v mém
životě: byl jsem zvolen do
rady Sojky. První a druhé
setkání v radě jsem si velice
užil a nabral nové vědomosti. Naneštěstí k nám pak
přišel obávaný koronavirus,
který nám toto radostné radění překazil. Museli jsme
se uchýlit k online radám,
které byly super, ale těm
naživo se nevyrovnaly. Bohužel byly zrušeny i naše
megasuper tábory, proto se
moje premiéra táborového
vedoucího nekonala :-( Už
se moc těším na příští rok,
kdy se to jistě podaří.

Po jarním karanténním období jsme se
znovu v červenci potkali naživo na historicky první Sojka chatě, která se konala u Táše
blízko Hracholuské přehrady. Během čtyř
dnů jsme stihli probrat potřebné věci, zdolat Tášovu dobrodružnou cestu k přehradě
a zařádit si na šlapadlech. Zvládli jsme jet
parníkem k historickému městu Stříbro,
grilovat a hlavně společně strávit příjemný
letní čas.
Tak probíhal můj první radní rok a těším se,
co mě dál čeká.
Mám vás rád, mějte se pěkně a těším se, až
se uvidíme.
Vojta
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OLA 2021

No takže… zcela upřímně. Minulá utajená mise se malinko nepovedla. Neklaplo to. Nevadí. Musíme to tedy napravit a udělat ji příští rok o Velikonocích. Přesněji řečeno v termínu 27. 3. – 3. 4. 2021 !
Když nám to situace dovolí, sejdeme se a uspořádáme nadupanou superhrdinovskou akci! Pokud Ti je 10 – 16 let, rozhodně si to zapiš do diáře a přijeď, protože to bude jízda! Potřebujeme Tě! Bez Tebe nemáme šanci uspět a úkol splnit…
Sleduj naše webovky www.sojka.cz, kde budeme dávat tajná hesla, kódy a informace. Nebo taky něco hodíme na sojčí Facebook a Instagram. Sleduj zkrátka všechno! Zatím čau!
ČESKO - NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
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. Od roku 1998
poskytl Fond budoucnosti dohromady přes 60 milionů eur na zhruba 11
000 projektech. I náš Velikonoční tábor OLA a víkendový vzdělávací seminář JAPA jsou každoročně finančně podporovány ze strany Česko-německého fondu budoucnosti. A my tímto děkujeme Fondu budoucnosti
za dlouholetou spolupráci, přejeme jen to nejlepší do dalších let a hlavně
pevné zdraví!
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OD SOJČÍHO VEDENÍ
MOTIVAČNÍ OKÉNKO PŘEDSEDKYNĚ V KARANTÉNĚ
ANEB
SOJKA ON-LINE
Když na podzim 2019 byla zvolena nová rada, netušila, co za netradiční
funkční období ji čeká. Devět statečných se těšilo, jak se budou pravidelně osobně potkávat na zasedáních, jak zažijí nová dobrodružství a jak se
obohatí o další zážitky a zkušenosti. A nejen ti, ale také čerstvě zvolení
přísedící a dozorčí rada. Mnozí, hlavně ti noví, čekali ledacos, avšak nastalá situace překvapila jistojistě všechny.
Koncem února 2020 vyhlásila česká vláda nouzový stav a postupně začala zavádět opatření ve snaze snížit rozšiřování rizika onemocnění novým
typem koronaviru. Zmíněná opatření se dotkla jak rady, tak celé Sojky
a jejího fungování. V sojčích stanovách stojí, že bychom se měli scházet
alespoň jedenkrát za 10 týdnů od posledního zasedání. Nezbývalo nám
tedy nic jiného, než se potkávat on-line přes různé aplikace jako je Skype, Messenger či Zoom. Jenže to není úplně ončo, že…

Člověk se musel popasovat s různými potížemi, jako bylo pomalé připojení, nekvalitní zvuk či obraz a různé jiné patálie. Najednou bylo vedení
rad, motivace členů a předávání důležitých a podstatných zkušeností zase
o něco těžší. Není zkrátka nad osobní setkání, kdy se dá vše názorně ukázat a vysvětlit. Navíc jsme ani nevěděli, co všechno vlastně můžeme do
budoucna plánovat a organizovat…
21
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OD SOJČÍHO VEDENÍ
Ostatně, to nevěděl nikdo. Takže jsme například museli zrušit tradiční
Velikonoční tábor OLA. Nikoho to snad nemrzelo víc než mě… Vedoucovský tým už měl za sebou i přípravný víkend a vše bylo do detailu nachystáno. Dokonce i když jsem měla vymknutý kotník jsem zvládla do
Peckova mlýna dorazit a celou cestu sama odřídit, takže mi jistě věříte, že
jsem do toho vložila srdce i duši! :D

Společně s německým MOGem jsme se dohodli, že uděláme alespoň
náhradní on-line program. A tak vznikl Sojka- a MOG-blog! Plán byl,
že každý den v termínu velikonočního tábora budeme přidávat na web i
sociální sítě různé česko-německé zábavné příspěvky, hry, recepty, DIY,
příběhy a videa, abychom našim účastníkům vynahradili zrušený tábor
a proplakané noci. Ponořili jsme se do toho tak moc, že jsme s přidáváním příspěvků pokračovali i po Velikonocích. Můžete se mrknout na naše
stránky www.sojka.cz, kde jsme BLOG ponechali. :)
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OD SOJČÍHO VEDENÍ
Jako každý rok jsme museli probírat také finance. Na letošek se nám totiž
nepodařilo získat dotaci od MŠMT na podporu celoročního chodu spolku. Sice je to v závěru možná dobře, jelikož bychom neměli jak ty peníze
vyčerpat, ale musíme myslet i na budoucnost a vždy je lepší nějaký ty
chechtáčky mít, než nemít. V řešení mnoha rad tedy byly způsoby dalšího financování spolku. A co Vám budu povídat, toto téma není zrovna
nejoblíbenější, motivace členů při debatách jistým způsobem klesá a projektů, do kterých bychom zapadali není příliš. I proto kdyby Vás náhodou
napadlo, že byste chtěli Sojku podpořit, neváhejte se nám ozvat. :)

V období rozvolňování opatření se někteří z nás zúčastnili i dalších školení, než jen našich interních workshopů během rad. Konkrétně Héďa s
Patím absolvovali kurz Hlavního vedoucího dětského tábora v DDM Praha od MŠMT. Dozvěděli se spoustu nových informací a spolu s dalšími
účastníky kurzu si vyměnili cenné zkušenosti, tipy a triky. Poté oba úspěšně složili závěrečný test, získali certifikát a už se těší až si budou moct své
nově osvojené znalosti vyzkoušet v praxi. Snad to bude brzy, pevně v to
věříme. Každopádně velká pochvala těm dvěma za aktivitu! :)
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OD SOJČÍHO VEDENÍ
Aktivní jsme byli i v rámci léta. Po dohodě s MOGem, našimi německými kamarády, jsme došli k rozhodnutí letní tábory raději také zrušit,
abychom předešli možnému šíření koronaviru. Všechny vedoucí, radní i
přísedící to samozřejmě moc mrzelo, ale bylo to to nejlepší možné a zodpovědné řešení. A tak jsme se rozhodli obnovit náš BLOG a pokračovat
v něm ve stejném duchu jako o Velikonocích. Účastníci táborů a členové
si tak mohli aspoň trochu připomenout kouzelného ducha Gaisthalu a
letních her.
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Teď už se dostávám pomalu k současnosti. Stále však nevíme, co všechno nás čeká. Jak už jsem psala, to neví nikdo. Nevíme, jestli máme něco
pořádat, jestli se na něco připravovat, jestli něco plánovat, jestli Vás vůbec na něco zvát… Ale víme, že
když jsme zvládli tento náročný
půlrok, tak zvládneme už všechno! Společně! Naštěstí je pro nás
všechny Sojka srdcovou záležitostí, a proto nám ta motivace
fungovat v ní jen tak nezmizí. Já
se minimálně budu snažit tu euforii v lidech vzbuzovat, třeba i
on-line a na dálku.
S láskou,
Vaše Týnka

SRDCE NEZNAJÍ KILOMETRY
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FASHION V KARANTÉNĚ

Postrádáte tipy na to, co si obléct v karanténě? Tak to jste momentálně na
správné stránce, protože my Vám jich přinášíme hned několik. My totiž
přesně víme, co je v době covidové trendy. Musíte být přece šik i během
on-lajn konferencí, distanční výuky a houm-ofisů.
Táákže, tip č. 1 – oversized trička/mikiny/svetry
Každej ví, že vytahaná móda jede už několik let. Přátelé, velké překvapení,
není tomu jinak ani teď. Dejte si velký tríčo nebo mikinu po tátovi, ukradněte je bráchovi ze skříně, nechte si na sobě třeba to, v čem spíte… a máte
vyhráno! Navíc je to ultra mega pohodlný a skryje to veškerý faldíky na
bříšku. Hmmm a to se vyplatí!
Tip č. 2 – tepláková souprava, gule dej si doprava
Nightwork už před 10 lety věděli, co bude in. Chlapci se trefili přímo do
černého a my bez tepláků v karanténě nedáme ani ránu. Dámy je ovšem
mohou nahradit i elegantnějšími legíny. Proti gustu žádný dišputát, že.
Tip č. 3 – čím chlupatější, barevnější a krejzy, tím lepší
Řeč je samozřejmě o ponožkách! Vy sice nemůžete vidět ty krásné vzory
a barvičky, které my v redakci nosíme (pardón), ale můžete si je alespoň
představit. A pokud chcete být jó trendsetter, tak si můžete vzít každou
jinou! To je panečku jinej stajl!
Tip č. 4 – nezapomeňte na doplňky
Místo značkových bot a kabelek doporučujem vytasit po domácku ušité
roušky s veselými vzory anebo domácí mazlíčky. Parádu Vám vytvoří i
dezinfekce nebo gumové rukavice.
Tip č. 5 – hér-stajl
My jsme si naprosto oblíbili Look alá Bobek na hlavě (zdravíme Páju!).
Je to naprosto jednoduchý, ale za to účinný. Celý den Vám vlasy nikde
nepřekáží, nikam nepadají, ale přitom vypadáte naprosto úchvatně! Win-win!
A tady máte ještě funny hru na zahnání dlouhé chvíle: zkuste pospojovat
27
ke komu patří jaký outfit!
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Z DENÍČKU PEKAŘKY
Když jsem se před půl rokem stěhovala do Drážďan za svým klukem a
začala si hledat práci, řekla jsem si,
proč nezkusit konečně dělat něco,
co mě vopravdu baví. Jo, práce v
kanclu v Praze byla fajn, pohodlná a
plná milých lidí, ze kterých se stali
mý dobrý kamarádi, ale pořád jsem
toužila po hlubším naplnění, ostatně jako my všichni mileniálové, že.
Moje vysněný povolání nikoho moc
nepřekvapilo - to, že bych nejradši
ze všeho pracovala v pekárně bylo
jasný všem kámošům i sledujícím na
instagramu (haha, to zní jako kdybych byla vopravdická influencerka,
žejo!). Tak jo, prostě do tý nejmilejší
a vyhlášený francouzský pekárny/
cukrárny v sousedství, kde každý
ráno stojí fronta nedočkavých zákazníků, napíšu. Long story short:
pohovor, pár pandemických problémů a prodlev a nakonec vytoužený: “Přijďte příští týden v šest ráno.
Zkusíme, jestli se Vám u nás bude
líbit a taky jestli vůbec něco umíte,
slečno Kušičková”. Na šestou, říkám
si v hlavě, jsem nevstávala už třeba
čtyři roky. Ale dobrý, to se dá. A taky
dalo. Druhej den (po vozkoušení, že
nejsem levák, uffff ) jsem měla přijít
v pět. Nu, co, to už takovej rozdíl od
šestý neni. A nebyl. Od třetího dne
peču pravidelně od čtyř, občas od tří.
To už rozdíl trochu je, ale co bych
pro ten pocit naplnění neobětovala.

(Pozn. Autorky: Chodím do práce poslední z týmu! Trouba se
zapíná v jednu ráno a od tý chvíle musí všechno jet na stoprdo.
Inu, kdo ráno ještě teplý čerstvý
croissant a ne z rozmraženého
polotovaru chce jíst…)
Většinu svýho volnýho času v
Praze jsem si doma pekla. Pro
zábavu, pro kámoše, pro kolegy/
ně. Sem tam buchty, čerstvý rohlíčky, chleba, občas i ty kremrole nebo croissanty. Náročný to
neni, žejo, to domácí pečení. Tak
jsem si nějak řikala, že práce v
pekárně je podobná - jenom ve
větším množství, jasňačka. Teď,
když nastavuju budíka na třetí,
po dlouhý horký vaně, aby mi
trochu povolily bolavý svaly z
předchozích pracovních dnů,
uleham v deset (ani o minutu
dýl!) do postele a vím, že mě zítra čeká dlouhá směna, se musim
smát - ta naivní představa o tom,
jakej maj pekařky a pekaři snovej job bez jakýchkoliv háčků.
HA! A hlavně - ta naivní přestava o tom, že vlastním svaly a fyzičku. HAHA. První týdny práce
mě fakt dost bolavě přesvědčily
o opaku (svalový horečky, nekecam!) a utvrdily, že lidi v řemeslný pekárně, kde se všechno
dělá od A do Z a poctivě jako za
starých dobrých časů, jsou mý 29
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Z DENÍČKU PEKAŘKY
hrdinové. Stejně jako jiný makáči a makáčky, dělající řemeslo, který je náročný a já o tom nemam ani ánunk, lidi, co dělají v jakýmkoliv směnným
provozu… Klobouček. Fakt.
Ale víte co? Já si ani trochu nestěžuju. Vážně. Všude voní croissanty a
chleby a koláče, člověk furt něco ochutnává, aby věděl, že zákazník dostane to nejlepší (jasně, to je ten důvod proč snídam pět croissantů, eeem),
od trouby je teplíčko (někdy trochu moc, ale co už) a já si splnila sen. Z
mýho největšího koníčku se stal každodenní chleba.
Jo a mimochodem: ty bicáky už taky trochu mam, heč, a ušetřim za fitko
(jako kdybych někdy do nějakýho chodila, ehm).
Buďte zdrávi/y a až situace dovolí, přijeďte do Drážďan, mrknout na můj
pekařskej outfit, ochutnat croissant nebo makronku a pozdravit.
Vaše Anička
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