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Milé Sojky,
nadešel čas Vánoc. Všude
voní františky, hoří svíčky, svítí
světla a hraje hudba. Už zítra
se
svými
nejbližšími
usedneme k jednomu stolu a
slavnostně tak ukončíme
další rok. Ten letošní byl v
celku zvláštní, věřím však, že
nám přinesl možnost zamyslet
se a poučit se. Zjistili jsme, jak
křehká je volnost každého z
nás, jak nesamozřejmé jsou
samozřejmosti předchozího
života a na čem opravdu
záleží. Doufám, že nám
přinesl nový náhled na život
a ve výsledku náš život zlepší.
I když se na tento rok
koukáme
jako
na
nepovedený, pro mnoho z
nás je to rok, který přinesl
mnoho štěstí

Někteří z nás se vdali, či
oženili, stali se rodiči, tetami a
strýci, či sourozenci. Mnoho z
nás se dostalo na svou
vysněnou školu, zamilovali se,
přestěhovali se, povýšili v
práci a tak dále.
Ať
tedy
na
rok
2020
vzpomínáte s láskou a na rok
2021 ještě s větší!
Pro radost jsme si pro Vás připravili pár článků, ve kterých
se něco dozvíte a zároveň si
navodíte vánoční atmosféru.
Hodně štěstí a zdraví do
nového roku a klidně prožité
Vánoce přeje za celou
redakci a za celý spolek
Karolina

Za krásné PF 2021 na další straně děkujeme šikovné Krakonošce Hance Šimkové!

Představení nové rady pro funkční období 2020-2021
Na podzim 14. listopadu 2020 se konalo již XV. členské
shromáždění našeho milovaného spolku! A i když proběhlo
on-line, zúčastnilo se ho neuvěřitelných 32 členů! Všem moc
děkujeme za účast, bylo to úžasné!

Nejen že jsme si prostřednictvím krásných prezentací zrekapitulovali a zhodnotili proběhlý rok, ale zvolili jsme si také novou radu,
přísedící a dozorčí radu. A tímto příspěvkem bychom Vám je rádi
představili. Tak to jsou oni! Tadááá! A díky tomuto seznamovacímu okénku se dozvíte, koho potěšíte kávou a koho čajem, kdo si
s vámi dá napůl pizzu hawai, kdo je trošku blázen a spí s
knoflíkama u hlavy a kdo třeba miluje máslo!

- RADNÍ Týnka, 23 let, vodnář, Brníčko, studentka
Káva nebo čaj? Kafe prosím.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro a podzim. Ale takovej ten
pěknej barevnej podzim, a ne moc deštivej.

Ranní ptáče nebo noční sova? Noční
sova rozhodně.
Ananas na pizzu? Aňo, mňam mňam.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Wuaaa, děsivá
představa… zásadně k nohám!
Toaletní papír pověšený trhací stranou
dozadu nebo dopředu? A ten
zásadně dopředu! Když jsem někde
na návštěvě a mají ho obráceně, tak
ho otáčím:)))
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat
postupně od krajů? Hezky pěkně postupně až zůstane malinký
ostrůvek kakaa uprostřed a ten se snažím nezničený nabrat lžící a
dát do pusy.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Spíš ne.
Jak kdy. Marmeládu, nutellu ani paštiku moc často nejím.
Co přeji Sojce k Vánocům? Čistý vzduch, minimum virů a bakterií,
světový mír, lásku, kámoše, nadšené účastníky a ať se můžou
pořádat tábory a rady!
Héďa, 21 let, štír, pocházím z Horních Počernic (je to Praha!), kde i
momentálně bydlím, studentka
Káva nebo čaj? Čajíček.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Léto (protože jsou tábory).
Ranní ptáče nebo noční sova? Ani ptáče, ani sova – tak něco mezi.
Ananas na pizzu? Ananas na pizzu patří.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Zuby čistím po sníče.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Dřív patřily knoflíky na
peřině vždy k hlavě, teď už ale spíš k
nohám.
Toaletní papír pověšený trhací stranou
dozadu nebo dopředu? Toaleťák
zásadně dopředu.

Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Kašičku nemíchat, ale vyjídat od krajů.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod
paštiku a marmeládu máslo patří, pod nutellu ale ne.
Co přeji Sojce k Vánocům? Sojce přeju k Vánocům život bez pandemie, aby si mohla lítat po česko-německých krajích bez omezení a mohla by pořádat své milované akce jako dřív.
Patí, 26 let, lev, Plzeň, pracující už 3
měsíce
Káva nebo čaj? Obojí stejně.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Zima a
hodně sněhu.
Ranní ptáče nebo noční sova? Sova,
ale neprospívá mi to, haha.
Ananas na pizzu? Patří tam totálně.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Po snídani (dilema nastane,
když někdy nesnídám).
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Knoflíky dolů k nohám, nechci si přece ublížit.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Já
říkám jako patent z roku 1929, dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Vyjídat a ke konci se zakuckat s pusou plnou
kakaa.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Jednou
jsem viděl kamaráda mazat máslo pod nutellu (už se nekamarádíme) a jinak za mě pod marmeládu plátkový sýr, to je top!
Kalič, Kalle, Kalban, Michal, Míša… 27 let, kohout, pocházím z
Nehvizd, bydlím v Českém Krumlově a v lednu se stěhuju do Českých Budějovic, pracující
Káva nebo čaj? Čaj.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro.
Ranní ptáče nebo noční sova? Ranní ptáče i noční sova.
Ananas na pizzu? Určitě.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po snídani? Před snídaní.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? Neřeším.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?

Neřeším.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem
zamíchat nebo vyjídat postupně od
krajů? Nejdřív okraje a pak to vše smíchám.
Pod
marmeládu/nutellu/paštiku/
cokoliv namazat máslo? Vždy vše s
máslem.
Co přeji Sojce k Vánocům? Ležet u
TV a občas dojít pro něco do lednice. Psa na nule a ať se může brzo se
všemi rozletět na své tradiční akce!
Vojta, 18 let, střelec, Brno a jedině
Brno, student
Káva nebo čaj? Káva.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Léto.
Ranní ptáče nebo noční sova? Noční
sova.
Ananas na pizzu? Nevadí.
Zuby si čistíte před snídaní nebo po
snídani? Po snídani.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? K nohám (kdo by je
měl k hlavě???)
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?
Dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Vyjídat postupně od krajů.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Jo.
Co přeji Sojce k Vánocům? Ať jí to i nadále parádně lítá.
Sabri, 23 let, jsem pořádně tvrdohlavý beran, v posledních pár letech pořád pendluji mezi Zlínem (kde studuji a pracuji) a Bystřicí
pod Hostýnem (kde bydlí rodina), jsem věčný student, který má i
pár brigád (Bc. et Bc. už – hihi)
Káva nebo čaj? Dobré kávy není nikdy dost
Jaro, léto, podzim nebo zima? Na každém období zbožňuju něco,
tak je pro mě těžké zvolit jen jedno.
Ranní ptáče nebo noční sova? Ranní ptáče.

Ananas na pizzu? Sním tu pizzu, ale
nejsem nijak zásadně pro ani proti.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před snídaní.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? K nohááám.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Dozaduuuu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem
zamíchat nebo vyjídat postupně od
krajů? Jejda, samozřejmě jíst postupně od kraje.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Ano
prosííím, rozhodně namazaatttt.
Co přeji Sojce k Vánocům? Sojce bych chtěla popřát, ať se v roce
2021 i v dalších letech už budou moct konat tábory. Chtěla bych
také popřát řadu usměvavých účastníků, vedoucích, radních a
také členů. Přeji jen ty nejkrásnější Vánoce a krásný Nový rok 2021!
Annie, 20 let, rak jak sluneční znamení, tak i ascendent, narodila jsem se
v Brně, zatím celý svůj život žiju v Bořeticích (malebná vesnička asi 50 km
od jižně Brna), ale při prezenční výuce jsem v Olomouci, studentka
Káva nebo čaj? Nemůžu se rozhodnout jen pro jedno. Miluju čaj, hlavně zelenej a taky bylinkový čaje, ale
pracovala jsem v kavárně, a to se na
mě poznamenalo, našla jsem lásku i
ke kaﬁ.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Každý období má něco do sebe a
já si je užívám všechny.
Ranní ptáče nebo noční sova? Co jsem za zvíře, když chodím spát
docela brzo a vstávám pozdě?
Ananas na pizzu? Jasně!
Zuby si čistíš před snídaní nebo po snídani? Rozhodně před snídaní!
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? U hlavy?

Cože!? To někdo dělá? Nechápu, mě knoflíky u hlavy dost rozčilují.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Tohle třeba vůbec neřeším. Hlavně, že nějaký toaletní papír mám.
Vždy od krajů.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Miluju
máslo samotný, ale pod něco dalšího NIKDY.
Co přeji Sojce k Vánocům? Milá Sojko, přeji Ti, aby se o tebe starali
milí a hodní lidé, aby ti věnovali dostatek času a lásky. Taky ti přeji
spoustu stejně laskavých členů. Dále pak taky, abys v dalších letech mohla i nadále s námi být a měla možnost organizovat krásné akce jako doposud a měla sílu překonávat všechny překážky,
co přijdou.
Adam, 18 let, rak, Praha, student
Káva nebo čaj? Káva.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro.
Ranní ptáče nebo noční sova? Noční
sova.
Ananas na pizzu? Nejim ovoce.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po snídani? Před snídaní.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Od peřiny.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Dozadu.
Ale držák máme vertikálně.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Nemíchat.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Namazat máslo.
Co přeji Sojce k Vánocům? Sojce k Vánocům přeju milennium falcon z lega.
Nick (Nicolas), 18 let, lev, Prahááá, student
Káva nebo čaj? Káva.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro a zima.
Ranní ptáče nebo noční sova? Dříve ranní ptáče… teď ale už noční sova a pak spím hezky do obídka.
Ananas na pizzu? Klidně, proč ne žeo?
Zuby si čistíš před snídaní nebo po snídani? Zuby si čistím po sní-

dani.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Knoflíky k nohám.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Toaletní papír patří zásadně trhací stranou
směrem dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem
zamíchat nebo vyjídat postupně od
krajů? Kaši pěkně od krajů.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod marmeládu máslo, pod Nutellu ne, pod paštiku nevím, protože jsem to
nikdy nezkusil, pod cokoli asio
Co přeji Sojce k Vánocům? Sojce přeju k Vánocům, aby se přenesla přes Covidové období a mohla zas pořádat akce, které
máme všichni mega moc rádi!

- PŘÍSEDÍCÍ Kája, 20 let, střelec, Mělník, studentka
Káva nebo čaj? Čaj.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Uuh,
fakt nevím – na jaře všechno kvete
a měli jsme kuřátka, v létě je teplo a
dovči, na podzim padá listí, začíná
období dek a svíček a taky mám výročí s přítelem a v zimě moje narozky
a Vánoce, takže si vážně neumím vybrat.
Ranní ptáče nebo noční sova? Sova.
Ananas na pizzu? Klidně.
Zuby si čistíte před snídaní nebo po snídani? Před (nerada bych
aby moji spolukonzumenti zemřeli).
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? K nohám (přece se nenechám sníst od strašidla z peřin).
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?
Hlavně když je toaleťák...
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat po-

stupně od krajů? Od krajů.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Ano,
když není období hubnutí.
Co přeji Sojce k Vánocům? Spoustu lojových koulí a fajn ptačích
parťáků!
Tadeáš, 18 let, vždycky jsem žil v tom,
že jsem ryba, ale teď jsem zjistil, že
jsem poslední den vodnáře, student –
poslední ročník gymplu
Káva nebo čaj? Čajík.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Zima.
Ranní ptáče nebo noční sova? Poslední dobou spíš noční sova.
Ananas na pizzu? Klidně si dopřeju
pizzu s ananasem.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Po snídani.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? Knoflíky zásadně k nohám.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Trhací strana dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Nejdřív postupně a ke konci to zamíchám�
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod
marmeládu si máslo dávám.
Co přeji Sojce k Vánocům? Spoustu dalších let působení a ať v ní
zůstane pořád takhle skvělá parta lidí.
Verča, 21, panna, Praha, studentka
Káva nebo čaj? Čaj.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Léto.
Ranní ptáče nebo noční sova? Jo.
Ananas na pizzu? Jo.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před snídaní, ale snídani spíš
moc nestíhám.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? K nohám.
Toaletní papír pověšený trhací stra-

nou dozadu nebo dopředu? Dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Jasně, že vyjídat postupně.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod
všechno máslo.
Co přeji Sojce k Vánocům? Přeji jí kolečka na brusle a ať hlavně
letos může jet na tábor!
Terka, 18 let, štír, Praha, studentka
Káva nebo čaj? Káva.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro.
Ranní ptáče nebo noční sova? Celodenní Sojka.
Ananas na pizzu? Jeeees.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před snídaní.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? K nohám.
Toaleťák pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Dopředu.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Vyjídat postupně
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Ano.
Co přeji Sojce k Vánocům? Hodně vosích hnízd (to cukroví)!
Filip, 19tiletý vodnář rozený v Prachaticích a teď bydlím v Českých Velenicích, student v Gmündu
Káva nebo čaj? Čaj.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro.
Ranní ptáče nebo noční sova? To záleží na dni, vždycky jsem byl spíš sova,
ale občas je supr ráno vstát a užít si
den.
Ananas na pizzu? Si pískej.
Zuby si čistíte před snídaní nebo po
snídani? Před před.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? Jestli je někdo
dává k hlavě, tak je to zrůda.

Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?
Vždycky dopředu, od zdi, jinak to nejde :DDD
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Dal bych tam ještě skořici a ujídám postupně.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Nikdy,
cože??? Ale s medem je to fajn.
Co přeji Sojce k Vánocům? Ať přeletí tuhle pandemii, spousta nových sojka kámošů a čistý vzduch a planetu.
Nick (Dominick), 18 let, vodnář, pocházím z Prahy, ale momentálně trávím čas v Českých Velenicích, student
Káva nebo čaj? Čaj.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Podzim.
Ranní ptáče nebo noční sova? Noční
sova.
Ananas na pizzu? Ano.
Zuby si čistíš před nebo po snídani?
Nesnídám, ale kdyby jo, tak před.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám nebo k hlavě? K nohám – kdo
to dělá naopak?
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?
Dopředu plz.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Zamíchat.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Ne.
Co přeji Sojce k Vánocům? Pěkné počasí během táborů a hezké
svátky.

- DOZORČÍ RADA Davča, 31 let, býk, Brno a pouze Brno, pracující
Káva nebo čaj? Bez kávičky si den nedokážu představit, ale čaj
mám taky rád.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Spíš teplo než plískanice.
Ranní ptáče nebo noční sova? Ranní ptáče.

Ananas na pizzu? Nevadí mi, ale
neobjednal bych si. Po Hance ji ale
sním.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před snídaní!
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? Knoflíky pryč! Ven!
Necu!
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? Dopředu to máme.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem
zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Jé, tu jsem dlouho neměl… jdu si udělat. A budu to vyjídat postupně!
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Neeeeeee…
Co přeji Sojce k Vánocům? Aby byl příští rok klidnější a Gaisthal se
naplnil šťastnými účastníky.
Anička Kušička, 26, býk, Nýřany/
Dráždany, makáč
Káva nebo čaj? Kafe!!!
Jaro, léto, podzim nebo zima? Jaro!
Ranní ptáče nebo noční sova? Z donucení ranní ptáče…
Ananas na pizzu? No jasně!
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Po.
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? ??? nerozumim
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu? No podle Jonase to dělam tak, jak
se nemá ♀
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Já teda nejdřív sním jen tu horní část s kakaem
a máslem, dokud nezbude jenom kaše, kterou si znovu omáslim a
okakauuju. well, win win.
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod
marmeládu jak kdy. Pod paštiku a nutellu to neuznávam.
Co přeji Sojce k Vánocům? Tábory v roce 2021!

Táš, 26, dinosaurus, Plzeň, dříč už
Káva nebo čaj? Kafe, Lenko, to je
benzín lobbisty.
Jaro, léto, podzim nebo zima? Ano.
Ranní ptáče nebo noční sova? Ranní
sova.
Ananas na pizzu? Přeceňovaný
téma, na který nemám názor.
Zuby si čistíš před snídaní nebo po
snídani? Před. On to snad někdo
dělá jinak?!?!
Knoflíky od peřiny směrem k nohám
nebo k hlavě? K nohám přece, to dá rozum.
Toaletní papír pověšený trhací stranou dozadu nebo dopředu?
Dopředu, logiš, ježišmarja.
Krupičnou kaši s kakaem a máslem zamíchat nebo vyjídat postupně od krajů? Krupičnou kaši?
Pod marmeládu/nutellu/paštiku/cokoliv namazat máslo? Pod
marmeládu jo, pod nutellu jen tak maličkato, pod paštiku ne, pod
cokoliv jo.
Co přeji Sojce k Vánocům? Aby největším problémem, co letos
bude muset řešit, bylo máslo pod nutellou.

Duel bramborových salátů
Héďa vs. Anni

Bramborový salát od Hédi (tak pro 4 osoby)
- 2 středně velké brambory na jednoho
jedlíka -> 8 brambůrek pro čtyřčlen
nou rodinu
- 1 velkou mrkev
- 3 kyselé okurky
- voda + cukr + ocet na sladkokyselý
nálev
- 2 majolky (jedna 100 ml)
- plnotučná hořčice (kdo chce)
- sůl, pepř
Bramborový salát od Annie
- 1 kg brambor
- 300 g celer
- 300 g mrkev
- konzerva hrášku
- konzerva kukuřice
- 100 g okurek
- 1 velká cibule + voda + cukr + sůl +
pepř na nálev
- majonéza a musí být Hellman´s, jinak
to nejde
1.Héďa: Den předtím, než se chystáme dělat bramborový salát, si
uvaříme jednu velkou, na kostičky nakrájenou mrkev ve sladkokyselém nálevu (voda + ocet + cukr). Stejně tak nachystáme cibuli.
Nebo koupíme Moravanku #easylivin‘

Annie: Jo Moravanka je dost dobrej pomocník, taky u nás přes rok
frčí. Ale domácí nálev chutná stejně nejlíp! Ale rozhodně se musí
dělat bez OCTA.
Héďa: Já teda octovej nálev s octem potřebuju. To je jako sladkokyselá omáčka bez kysela. To NEMÁ smysl.
Annie: U nás se dělá takto – nadrobno nakrájíme cibulku, dáme
ji do kastrůlku s lžičkou vody (POZOR, nesmí jí tam být moc, ať se
cibule úplně neuvaří, ale zase ani málo, ať se to nepřipálí) ještě k
tomu přidáme lžičku cukru, soli a špetku pepře. Mícháme a počkáme, až se cukr a sůl rozpustí.
Poté vznikne nejlepší zálivka do salátu, která se u nás předává z
generace na generaci.
Héďa: My doma právě tu vodičku slíváme. Jakože ji do salátu pak
nepřidáváme.
2. Héďa: V den přípravy salátu uvaříme
brambory ve slupce. Počkáme, až brambory
vychladnou a oloupeme je malým nožíkem.
Očištěné brambory pak protlačíme takovým
tím sítko/protláčečem do velké mísy.
(Bonusová otázka pro chytré sojky – jak se to
doopravdy jmenuje? My
s Annie fakt nevěděly.)
Annie: V tomto bodu se
určitě shodneme, ale u
nás doma máme skvělou
vychytávku na loupání
brambor. Máme na to speciální nabodáváček, na který bramboru napíchneme a nemusíme ji držet v ruce, a tak se nepopálíme.
3.Héďa: K bramborám nasypeme uvařenou
sladko-kyselou zeleninu. Navíc přidáme nadrobno nakrájené kyselé okurky.
Annie: Ale něco tady nehraje. Kde je CELER, HRÁŠEK a KUKUŘICE?
V pravém vánočním salátu, přece musí být hlavně celer, bez toho
to nejde.
U nás se celer s mrkví nakrájí na kostičky a pak se společně uvaří.
Hrášek a kukuřici dáváme z konzervy.
Héďa: Celer? Nikdy. To jako fakt ne. Ale ještě bych byla ochotná

přistoupit na možnost hrášek a kukuřice, případně červená naložená paprika.
4. Héďa: Osolíme, opepříme, přidáme dvě
majolky a kdo má rád pikantnější chuť, může
přidat lžíci plnotučné
hořčice.
Annie: Podle mýho
názoru, majolka musí
být rozhodně Hellman´s, jiná nedokáže tak
krásně spojit chutě.
Důležité je, aby ji bylo hoooodně. Na rozdíl
od Hédi u nás do salátu hořčice nepatří.
5. Héďa: Opatrně promícháme a ochutnáme, jestli došlo k vyvážené harmonii chutí.
Annie: Další nezbytností pro přípravu opravdu vynikajícího vánočního salátu je, aby se aspoň 5x denně ochutnal, jestli je vše v pořádku.
Héďa: S tím naprosto souhlasím! Tahle část je snad nejdůležitější
na celém salátovém procesu – my v míse se salátem doma necháváme pro jistotu i lžičku, aby mohlo k průběžné kontrole docházet co nejčastěji.

DEUTSCHE OKÉNKO CHRISTMAS EDITION
Ahoooj! Blíží se nám Vánoce (jupí!), takže jsem si pro vás připravil
takový drobný česko-německý slovníček, který bude ovšem plně
zaměřen na slovíčka spojená s Vánoci! Chtěl jsem sem zapojit i
nějaká ta slovíčka, která jsou rozdílná v rakouské němčině, ale tolik jich není:( Pusťme se tedy do toho!

advent
adventní věnec
vánoce
Ježíšek
jesličky
Štědrý večer
jmelí
nadílka
prskavka
vánoční nálada
vánoční dekorace

r Advent
r Adventskranz
e Weihnachten
r Weihnachtsmann
s Christkind
e Weihnachtskrippe
r Heiligabdend
e Mistel
e Bescherung
e Wunderkerze
e Weihnachtsstimmung
r Weihnachtsschmuck

Táááák, to by bylo pár slovíček s tématikou
Vánoc. Mně už nezbývá nic jiného než vám
popřát frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Bacha na Coviďáka! *party*

Nicolas

Skutečné dárky
Že Vánoce nejsou jen o hromadě dárků pod stromečkem, to slyšíme kolem sebe nespočetněkrát, ale dejme si ruku na srdce, kolikrát se zaměřujeme jen na dárky, co si přejeme, píšeme dlouhé
seznamy a tak trochu zapomínáme, o čem ty Vánoce opravdu
jsou. Jsou totiž především o laskavosti, o přátelství, o rodině, o tom,
že jste s těmi, koho máme rádi. Naštěstí jsou tu nádherné projekty
a sbírky, které myslí na ostatní, a my díky nim můžeme pomoci.
Jeden z takových projektů jsou Ježíškova vnoučata. Možná jste už
o nich slyšeli, ale já vám stejně povím, jak vše funguje. Je to projekt Českého rozhlasu, kdy můžete darovat dárek anebo přispět
penízky pro seniory v domovech, kteří mnohdy nemají nikoho, kdo
by jim dáreček pod stromeček koupil.
Na stránkách Ježíškových vnoučat si vyberete, komu chcete dáreček věnovat. Je tam vždy napsané jméno a věk seniora + malý
vzkaz/vysvětlení, proč si daný dárek přeje. Pak už stačí dárek koupit a dohodnout se se zaměstnanci daného domova na formě
předání.
Já se do tohoto projektu zapojila už minulý rok, kdy jsou paní Vladimíře kupovala panenku chlapečka, která se uměla smát. Panenku si přála, jelikož celý život pracovala s dětmi a panenka jí to vše
připomínala. Setkání s paní Vladimírou bylo úžasné - ta radost v
jejích očích. Dozvěděla jsem se její příběh a byla jsem velice ráda,
že mohu takovým způsobem pomoci a udělat někomu radost.

O týden později od setkání mi zvonil telefon s neznámým číslem.
Myslela jsme si, že je to jen nějaký operátor, který mi bude nabízet
výhodnou smlouvu, ale mýlila jsem se. Na druhé straně telefonu
byla kamarádka Vladimíry, která mi chtěla velice poděkovat, za
můj dárek. Dojal mě. V tu chvíli jsem věděla, že příští rok a další
roky se určitě tohoto projektu zúčastním zase, jelikož to opravdu
má svůj smysl.
Tento rok, hned jak se 16. 11. spustil výběr dárků, jsem nelenila a
našla svého seniora, paní Květušku, která si přeje krásný kalendář
Miluj svůj život a motivační karty s citáty. Její výběr dárku mi byl velice sympatický. A dokonce jsem nahlodala i mamku a ta koupila
sadu knih Retro, která bude patřit všem seniorům v domě. Budou
si v ním moc listovat a přemýšlet o starých dobrých časech.
Bohužel teď je to tak, že dárek předat osobně nebudeme moci.
Ale do domova stejně pojedeme a předáme dárek zaměstnankyni. Paní Květušce aspoň zamávám do okna.
Velkou radost mi dělá, že nejsem sama ze Sojky, která se připojila
do toho krásného projektu, dáreček pro svého seniora vybrala i
Karolina:
„Darovala jsem takového chundelatého plyšáčka - pejska. Já
jsem na ten projekt koukala už loni, jenže pozdě, takže už tam byly
jen samé velké dárky, na které jsem jako chudý student neměla .
Ale letos jsem to stihla hned po spuštění, takže jsem si vybrala tenhle dárek. Protože kdo by neměl rád plyšáky (!) a navíc mi přišlo,
že není nic křehčího, než 94 letá paní, co si přeje plyšáka jako společníka. Jinak mě ten projekt oslovil hned, protože jsem od malička měla seniory moc ráda. Vždy jsem v nich viděla klid a moudrost
a já sama měla obrovské štěstí na skvělé praprarodiče, ze kterými
vždy byla legrace. Dnes už bohužel nežijí a mě tak někde v hloubce srdce zůstává místečko pro dalšího praprarodiče - i když ne
pokrevního. A tak doufám, že až tahle šílená pandemie pomine,
budu moct paní Irenu i navštívit.“
Jestli jste se taky do Ježíškových vnoučat zapojili, napište nám
komu a co jste darovali. Já bude velice ráda za každou vaši zprávu. A pokud jste se nezapojili a teď vás to moc mrzí, tak zavolejte
vašim prarodičům, povykládejte jim, jak se máte a taky se jich zeptejte, jak se mají oni a ptejte se hodně i na mnoho dalšího. Určitě
to ocení.

Další kdo myslí v této době na seniory je Sabrinka. Sice ne zapojením se do projektu, ale něčím více záslužným. Stala se dobrovolnicí v domově důchodců a o seniory se starala.
Co to pro ni znamenalo se dočtete v druhé části tohoto článku.
Já se s vámi zatím loučím a přeji krásné prožití vánočních svátků

A jak to všechno funguje v praxi?

Annie

Od té doby, co jsem do domova nastoupila se mi život změnil o
360 stupňů. Změnil se mi kompletní pohled na život a také mé životní priority. Jelikož jedna směna má 12h za den, tak se tam toho
stane pro mě opravdu dost – setkám se s mnoha zajímavými lidmi
a opravdu si z domova po každé směně odnáším řadu silných
vzpomínek, ale bohužel to tak mám jen já a ostatní členové personálu. Velice mě mrzí ten fakt, že senioři musí být neustále zavření
v jejich pokojích, a to již několik měsíců. Nemohou se jít pomodlit
ani do kaple, navštívit své kamarády či kamarádky, nemohou se
jít ani projít na čerstvý vzduch. Řada z nich není schopna jít samostatně ani na balkóny a personálu je opravdu nedostatek, takže s
nimi bohužel nemůžeme trávit tolik času, který by si zasloužili a který bychom jim rádi věnovali. Musí to být pro ně naprosto hrozné a
pro řadu ostatních lidí nepředstavitelné. Celé dny – opravdu 24/7,
již několik měsíců „civí“ na ty stejné zdi, většinou nefunkční televize
a ty stejné časopisy nebo knihy. Co musí být nejtěžší je to, že jsou
sami, bez přímého osobního kontaktu svých nejbližších – své rodiny. Řada lidí si ani neuvědomuje, jak
se mají krásně – mohou jít kdykoliv na
čerstvý vzduch, být doma se svou rodinou. Tito lidé nemohou ani jedno. Pro
nás jsou to dny nebo měsíce doma, ale
pro ně to musí být utrpení a opravdu jim
ubíhají léta, ne dny ani měsíce. Na řadě
z nich to jde opravdu vidět.
Ze začátku bylo v domově, kde dobrovolničím, personálu opravdu málo, takže nebyl prostor pro žádnou aktivizaci,
či vůbec si s nimi jen popovídat. V současné době se situace naštěstí zlepšila,
personálu je již více a naštěstí i brigádní-

ků nebo dobrovolníků. Nyní již máme prostor si s nimi během dne
popovídat, udělat jim masáž, zacvičit si, zazpívat nebo se jít jen
projít na chodbu. Ani si nedovedete představit tu vděčnost a radost v jejich očích.
Opravdu je to velmi těžká doba pro všechny, ale pro tuto věkovou kategorii obzvlášť. Staří lidé jsou pro mě opravdu velmi inspirativní. Tolik zkušeností, co mají, to je něco neuvěřitelného, a pokaždé, když s někým v domově mluvím, mi poví něco, co si opravdu
vezmu k srdci a změní mi to pohled na svět. Jsou opravdu úžasní
a jsem ráda, že jsem tam mohla být, i když jsem se toho ze začátku neskutečně bála. Jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost
poznat i na vlastní kůži tyto zkušenosti a snad jim alespoň na chvíli
zpříjemnit tyto těžké dny. Většinou jsou opravdu moc laskaví a neskutečně vděční.
Mé emoce se neustále mění, jelikož je to pro
mě opravdu velmi citově náročné. Ne všechny dny jsou tam sluníčkové a většinou je to
opravdu náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Hned první den, co jsem tam nastoupila,
odešla do nebe jedna paní, kterou jsem ráno
krmila, přebalovala. Člověk se tam snaží si ty
lidi zapamatovat, zapamatovat si, co kdo má
rád, jak s každým zacházet a potom je možné,
že tam za pár hodin ani nebude. Emoce se mění opravdu každou
minutu, ale neměnila bych. Proto se snažím všem zpříjemnit jejich
čas a snažím se pro to dělat maximum.
Zážitků mám opravdu plno, také řadu nových zkušeností a rad do
života od těch skutečně zkušených.
Rozhodně bych tuto zkušenost doporučila
všem. Nebojte se komunikovat nebo být se
staršími lidmi. Nezapomeňte na své babičky a dědečky a buďte s nimi každou volnou
chvíli.
Chtěla bych popřát krásné prožití vánočních svátků vám všem a také snad již lepší
rok 2021. Buďte s rodinou a mějte se rádi.

Sabri

Kam se vydat za Patím na hory
Začnu tou ohranou písničkou, kterou slyšíme bohužel dnes a denně všude kolem sebe a to: “Jestli nám to situace okolo COVIDu
dovolí, vydáme se na cesty”. Jakožto milovník zimních sportů ale
stále tajně doufám v rozvolnění a ve výlet s mojí skupinou spolužáků do rakouských Alp, kde se nachází naprosto dokonalé místo.
Netvrdím to na základě nějakých internetových recenzí, ale mluví
ze mě zážitky a Vám se pokusím přiblížit ono místo právě prostřednictvím mých zkušeností z loňského roku:
Myšlenka trochu si zadovádět na zasněžených kopcích nás, nebo
alespoň mě, provází po celou zimu, a jak se blíží konec tohoto
období a chtíč po sněhu za krkem stále roste, je třeba konat. Nahodil jsem toto téma před kamarády a plán byl na světě, za týden
odjezd.
Vydáváme se na cestu v plném autě v pěti lidech a ještě s rakví
na střeše. Cesta byla dlouhá, a když už jsme jeli přes Německo,
kde většinou maximální rychlost na dálnicích není omezena, hnali
jsme tak, že auto stihlo vycucnout půl druhé nádrže ještě před cílem (Nejezděte rychle, za tu ušetřenou půlhodinu to fakt nestojí).
Jelikož jsme náš výlet podnikli až v polovině dubna, řetězy, které
jsem horlivě sháněl před cestou, nebyly vůbec potřeba. Jediný
sníh, který jsme viděli, byl zhruba o půl kilometru výše na vrcholcích
hor a tak trochu s obavami, jestli bude vůbec na čem lyžovat,
jsme se proplétali údolími až k naší cílové destinaci Ischgl. Přesněji
malé vesničky 5 minut autem od lanovky lyžařského střediska Valzur. Dorazili jsme v podvečer a tak jsme si před spaním ještě udělali krátkou vycházku po okolí hledajíce sníh a pak už jsme těžce
lehce v obavách šli spát. Ráno jsme mohli využít skibus, který by
nás dovezl přímo k lanovce, ale na zastávku to bylo 100m a to se
nikomu v přeskáčích po asfaltu nechtělo.
Lanovka už na nás čekala, nahrnuli jsme se dovnitř a přáli si, aby to
“nahoře” vypadalo úplně jinak než “dole”. A bylo tomu opravdu
tak. Kam je jen člověk podíval, viděl třpytící se sníh a upravené
sjezdovky které přímo volaly po tom, aby je někdo označil obloukem od lyží. Není divu, přeci místo položené cca 2870 m n.m

v dubnu ještě sníh má a silné sluníčko po delší část dne mu nevadí. Prospívá lyžařům, někteří si dokonce jeho svit užívají v tričku a
kraťasech, nebo kolem vás profrčí skupinka jen v Lederhosen, a
když už stihne dopoledne rozehřát jednu sjezdovku na východní
straně hory, že by už pomalu začala roztávat, přehoupne se na
západní svah a zábava může nerušeně pokračovat.
Ať už v bundě či v tričku, jednomu ze sportu vyhládne a tak ne náhodou je tu plno restaurací, které by dokázali vyřešit tento problém.
Jenže co si dát? Je toho tolik, že snad zůstaneme u mých oblíbených, abych to tu nevykládal dva dny. Ze sladkého samozřejmě
Kaiserschmarrn, který spousta z nás zná i z Gaisthalu, Germknödel
a Apfelstrudel mit Vanillasäuse a dále moje oblíbené Käsespetzle,
Wiener Schnitzel nebo klasický Currywurst. K tomu všemu si dáme
Hefeweizen a když nám je méně jak 18 nebo prostě chceme žít
bez alkoholu, což je poslední dobou in, je jasná volba Almdudler.
Odpoledne může pokračovat lyžování klidně až do pěti, protože je středisko otevřené a hlavně v dubnu už je v tu dobu světlo.
Kdo by přece jen chtěl změnu, může si zadovádět na bednách a
skokáncích ve snowparku. Za mě bedny dobrý, skoky taky, ale ty
dopady nic moc.
Co říci více, byly to fantastický čtyři dny lyžování a odpoledního
až večerního chillu s nějakým tím nápojem u zapadajícího slunce
za nejbližším vrcholkem hor. Proto už máme termín v hotelu rezervovaný a doufáme, že se svět umoudří a setkám se tam možná i
právě s vámi v týhle zasněžený pohádce.

Vánoční módní přehlídka (Sojka′s Christmas Next Topmodel)
Milí sojčí kamarádi,
srdečně bych vás všechny chtěla přivítat na Sojčí vánoční módní
přehlídce roku 2020. Kolekce, kterou jsem si pro vás nachystala je
opravdu velmi bohatá a pestrá. Rozhodně se budete mít na co
koukat. Proto si oblékněte něco hezuuu, přichystej si něco dobrého k tomuto čtivu a jdeme na to.
Ještě než začneme bych chtěla podotknout, že každý správný
návrhář přeci ví, že doplňky jsou pro celou módní přehlídku velmi
důležité. Proto mým velkým doplňkem je náš pejsek Nixi, který prostě chtěl být také součástí tohoto velkého vánočního focení pro
tuto sojčí kampaň (uvidíte ho na řadě fotek – hihi). Tento doplněk
jsem načančala krásným červeným motýlkem. Drobným doplňkem, který také na fotkách uvidíte je i vánoční obal na mém telefonu, který naprosto zbožňuju.
Přehlídka začínááá!
Jako první kousek
jsem si pro vás připravila
jednoduchou,
příjemnou, teploučkou mikču s vánočním potiskem.
Tato mikina je vhodná opravdu pro řadu
příležitostí a já osobně ji budu nosit během celého roku, jelikož je opravdu skvělá. Není nijak vůbec těžká, je velmi z pohodlného materiálu a je prostě stylovááá.
Mikinka má barvu červeno-vínovou a nápis na mikče je barvou
bílou.
Jako druhý kousek tady máme vyloženě outﬁt na domácí válení u
vánočních pohádek nebo ﬁlmů, úklid, vánoční pečeníčko/kuchtění nebo na jakoukoliv domácí aktivitu.

← Jedná se o tyto stylové vzorované legíny, které jsou černé s bílými potisky. Tyto
legíny jsou z druhé strany krásně zateplené, takže by vám nebyla zima ani venku.
Legíny jsou opravdu multifunkční a můžete je skombinovat skoro se vším. Já jsem
zvolila tedy tmavě modrý teplounký svetr
spolu se zelenými vánočními ponožkami.
Ponožky jsou vánoční převážně proto, jelikož jsou na nich barevné vánoční motivy.
Ale o ponožkách se budeme bavit až o
chvilku později.
Dalším velice
decentním kouskem je červený svetr,
který lze skombinovat s legínami, džíny,
sukní, opravdu s čímkoliv vás jen napadne. Svetřík jsem sladila opět s ponožkami s vánočním motivem a také se svým
módním psím doplňkem. Tento krásný
červený svetřík si můžete vzít třeba i ke
štědrovečerní večeři a ke stromečku.
Triček není nikdo dost, nemyslíte? U mě to tedy sedí.
Proto toto červeno-vínové tričko s bílým potiskem bylo pro mě
jasnou volbou. Tričko je opět velmi pohodlné a má krásný střih.
Můžeme ho nosit úplně pod vše, ke všemu anebo jej ukazovat jen
takto.
Já toto tričko nosím jen tak doma
nebo i do společnosti. Je krásně
univerzální.

Tričko je opět velmi pohodlné a má krásný střih. Můžeme ho nosit
úplně pod vše, ke všemu anebo jej ukazovat jen takto.
Já toto tričko nosím jen tak doma nebo i do společnosti. Je krásně
univerzální.
Ke štědrovečerní večeři již mám přichystaný tento outﬁt. Jedná se
o krásné červené šaty s bílými vánočními motivy.
Tyto šaty jsou velmi pohodlné a vždy je kombinuji s teplými legínami a také vánočními ponožkami.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na pyžámka. Proto tady
mám pro vás dvě mé velmi oblíbené varianty. V těchto pyžámkách se mi vždy krásně spí a zdají se mi sojčí sníky o našich společných sojčích akcích, táborech a chvilkách.

Za mě TOP

Na obrázku vlevo jde vidět pyžamkový
vánoční komplet. Vršek je bílý s barevným vánočním potiskem a spodní část
pyžama je červeno-vínovo barevná. Pyžamko je velmi pohodlné.

Na druhém obrázku (vpravo) vidíte famózní vánoční kraťásky, které jsem zkombinovala se sojčím tričkem. Kraťásky jsou
krásně červené a poskakují tam barevné
motivy perníčků, sobíků apod. K těmto
pyžamkům nesmí samozřejmě chybět
pořádně huňaté ponožky, aby mi přece
nebyla zima na nožky.
Tááák a už se pomalu blížíme k závěru
naší sojčí vánoční módní přehlídky. Posledními kousky jsou velmi důležité a oblíbené ponožky! Řadu z nich jsem ještě
měla v pračce nebo jedny na sobě, tak
jsem bohužel nemohla ukázat úplně všechny, ale i tak je jich dost
na výběr.
Člověk by si zde vybral snad ze všech druhů. Jsou tu vánoční zimní
a pořádně huňaté ponožky, které vždy zahřejí zmrzlé nožky, ale
také dlouhé ponožky nebo i kotníkové. Všechny jsou opravdu velmi krásné a díky nim mám na sobě každý den kousek Vánoc.
Ponožkami skončila má módní přehlídka. Doufám, že pro vás byla
aspoň trošku inspirující anebo ve vás vychovala malý záchvěv vánoční atmosféry. Mě osobně i kousek oblečení vykouzlí úsměv na
tváři. Chtěla bych vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků a snad již klidnější rok 2021. Nebojte
se si zlepšit náladu
třeba i vánočním
kouskem oblečení!
Kdy jindy, když ne
teď.

pac a pusu
vaše radní Sabri

