zobák
dokořán
č

Milí čtenáři a čtenářky,
léto uteklo a všichni jsme už v
takovém zápalu školy, práce,
kroužků atd., že jsme možná zapomněli, že vůbec byly nějaké
prázdniny.
Teď bych se ale chtěla vrátit k
tomu, co všechno jsem zažila,
protože jsem si letošní léto užila
plnými doušky.
V rámci praxe jsem pomáhala
starým lidem, poprvé měla letní
brigádu, do které se pokaždé
těšila. Taky jsem vyrazila se spolužáky na vodu (mimochodem
při tomhle výletu vznikly fotky
pro účesy z tohoto časopis :D)
a zjistila, kolik skvělých lidí ve
svém okolí vlastně mám. (A mimochodem si myla vlasy místo
šamponem žitnou moukou - je

to fakt ekologický a navíc je po
tom super objem). Taky jsem si
četla, jezdila na výlety, uklidila
pokoj do posledního růžku…
Jsem hrozně ráda za všechny
tyhle zážitky a zároveň tak trochu i za ta omezení doby předešlé. Myslím si totiž, že nebýt
jich, nikdy bych si tolik nevážila toho, co mám. Teď už jen
doufám, že bude ještě lépe a
budeme se zase moct scházet
pravidelně s kamarády z Německa.
Zkuste se taky zamyslet nad tím,
co vám uplynulé prázdniny přinesly, určitě toho nebylo málo!
Přeju vám, aby vám stejně tolik zážitků přinesl podzim, a aby
jedním z těch zážitků bylo i pohodové čtení Zobáčku u čaje
nebo kakaa.
Karolina
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LÉTO
Letní vesmírná odysea – aneb vzdělávej se (se) Sojkou
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17. července 2021 se to konečně stalo. Cože? No přece jsme
se po dvouleté pauze znovu shledali na týdenní akci plné
dobrodružství! Tentokrát však na novém místě a s novým konceptem více zaměřeným na neformální vzdělávání.
V sobotu jsme se všichni společně sešli v podvečerních hodinách na našem vědátorském summitu v Penzionu Poslední
míle na Vysočině. Po představení naší vesmírné stanice jsme
byli svědky nečekané události. Před naší základnou se zřítila kosmická loď se třemi prazvláštními tvory. Druhý den ráno
jsme zjistili, že se jedná o mimozemské sourozence Éterku a
Bratana a jejich bratrance OukejKůla.
Ačkoliv byli úplně jiní než my, postupně jsme se začali sbližovat a představovat jim jednotlivé oblasti z naší domoviny
– planety Země. Vysvětlili jsme jim, jak se u nás žije, co je to
umění, kultura a věda. Že musíme pravidelně jíst a hýbat se,
a taky jsme se spolu s nimi učili řadu nových německých slovíček a frází. Představili jsme jim taky naši evropskou faunu
a flóru. Naše snaha měla navíc nečekaně pozitivní vliv na
jejich zdroj energie – srdce, jenž po pádu jejich kosmické lodi
na zem pomalu vyhasínalo. Vždy, když jsme něco dokázali
společně, srdce probliklo, a pomalu se do něj navracela jeho
síla.
Všechno šlo tak hladce až do chvíle, než zmizel plánek k finálnímu dostavení vesmírné lodi. Kam zmizel? Kdo ho mohl
ukrást? Bratan! Éterka i OukejKůl byli touto zprávou zdrceni.
Ale proč to udělal? Jeho
motiv jsme zjistili záhy – chtěl
si podmanit celé lidstvo a
stát se jeho vládcem. Myslel
si, že když ukradne plánek
raketoplánu a srdce, už nikdy nebude moct celá vesmírná posádka odletět. To
ovšem podcenil naše síly –
díky Vám, mladým a nadějným vědcům a vědkyním se
nám podařilo kousky plánku

během celodenního putování
sesbírat a v noci dopadnout
Bratana i se srdcem.
Ale co s Bratanem? Aby si uvědomil, jak špatně se zachoval,
nechali jsme si jej na naší vesmírné stanici, kde dodnes pomáhá paní uklízečce a plnými doušky si vychutnává život
tady na Zemi. Jen asi trochu
jinak, než původně zamýšlel.
A Éterka s OukejKůlem? Ti nakonec šťastně odletěli. Kdo ví,
možná nám právě teď mávají ze své planetky a vzpomínají
na všechny zážitky, které jsme spolu za ten týden prožili.
Achjo, jak to uteklo! Jestli byste si chtěli znovu zavzpomínat na
náš společný týden, mrkněte na naše sojčí webovky (www.
sojka.cz), kde jsme den po dni naši vesmírnou jízdu dokumentovali. A do dalšího společného shledání se mějte nesmírně
vesmírně!
Zároveň bychom také za celou Sojku chtěli poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které
naši vzdělávací akci finančně podpořilo. Děkujeme!

TÁBOROVÉ PÍSNIČKY
RANNÍ PÍSNIČKA/DAS MORGENLIED
Sluníčko vychází a svítí nám.
Tak pojďme spolu vstříc novým výzvám.
Záhadné bytosti jsme potkali
a životy se nám hned protkaly.
Je ráno a chleba si dám!
A k tomu pár nových kámošů dneska potkám.
Vesmírnou lodí tihle návštěvníci přijeli k nám,
takže se odhodlám a na cestu se s nimi vydám.
Die Sonne steht auf und leuchtet für uns.
Wir sind die Forscher des Universums.
Seltsame Wesen haben wir gesehen,
sie wollten uns gleich begrüßen gehen.
Steh auf, neuer Tag ist schon da!
Wir haben Spaß miteinander und das ist doch klar.
In einem Raumschiff kammen neue Wesen, ist doch nicht wahr.
Na dann geh ich jetzt nah, und sag‘: „Besucht uns jedes Jahr.“
VEČERNÍ PÍSNIČKA/ DAS ABENDLIED
Půlměsíční zář svůj závoj rozprostřela na polštář.
Nezbylo nám nic, vyjdeme si vstříc ve světě bez hranic – vždyť víš!
Že ty jsi jako já a já jsem jako ty,
však z jiný planety!
Že ty jsi jako já a já jsem jako ty,
všechno se stejný zdá, tak jako před léty...
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Die klare dunkle Nacht hat plötzlich einen hellen Mond gebracht.
Jetzt sind wir allein, in der Ferne ein Schein,
ich fühle mich so klein – hilf mir!
Doch sind wir alle gleich und haben uns so gern,
jetzt sind wir nicht mehr fern!
Doch sind wir alle gleich und haben uns so gern,
zusammen geht es leicht,
hier unter diesen Stern.

FOTOROMÁN
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OLA

TIPY & TRIKY

ČNFB

Do třetice všeho dobrého... předešlé tajné mise byly
zdárně překaženy zákeřným virem, avšak tentokrát
pevně věříme, že to vyjde! Termín je již pevně dán, jedná se o 9. – 16. 4. 2022 ! Takže si to zapiš za ušiska.
Když bude dobrá konstelace hvězd a budeme mít trochu toho štěstíčka, uskuteční se nejúžasnější superhrdinovská akce všech dob! Pakliže jsi ve věku 10 – 16 let,
nemůžeš si to nechat ujít. Protože víš proč? Zažiješ, co
jsi ještě nezažil/a. A navíc Tě ke splnění této velikonoční
česko-německé mise zcela nutně potřebujeme!
Tradičně sleduj naše skoro tajné webové stránky www.
sojka.cz, kde budeme průběžně přidávat záludné
kódy, šifry a informace. Nebo taky něco hodíme na
utajený sojčí Facebook a Instagram. Měj zkrátka voči
na šťopkách, ať Ti nic neunikne!
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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!

TIPY & TRIKY - ÚČESY EDITION
Škola už je v plném proudu a možná už se pro vás stala zase monotónní. Zkuste ji proto oživit – třeba našimi účesy (nejen) do školy!
Doufám, že se vám naše nápady budou líbit a dejte nám vědět,
jak se vám zadařilo na sojka@sojka.cz, jsme zvědaví!
Drdol z copu
1) Udělejte vysoký culík (cca v půlce hlavy).
2) Zapleťte klasický pletený cop a na konci ho zagumičkujte.
3) Obtočte cop kolem kořene culíku.
4) Upevněte cop v drdolu pinetkami tak, že nejprve vedete pinetky pod pravým úhlem k hlavě, poté otočíte pinetku tak, aby vedla
vodorovně s hlavou (viz obrázek). Když pinetky více zastrčíte, účes
vydrží déle, když méně, vypadá přírodněji.

TIPY & TRIKY
Jednoduchý provlečený culík
1) Vytvořte nízký, volný culík. Vlasy (v prostoru nad gumičkou) rozdělte na půl, aby mezi částmi vznikl prostor.
2) Prostorem protáhněte zepředu (viz obrázek) část vlasů pod gumičkou.
3) Gumičku můžete pak lehce utáhnout, nebo naopak tahem do
stran povolit „mašličku z vlasů“. Tak vytvoříte „business“ nebo ležérnější vzhled podle toho, tak se vám líbí.

Pletená čelenka
1) Nejprve si chytnete pramen vlasů na rohu obličeje. Ten rozdělíte na tři části.
2) Dále pletete pletený cop s tím, že ke krajnímu prameni blíže ke
středu hlavy vždy přidáte malý pramínek vlasů, k druhému krajnímu prameni vlasy nepřidáváte. Pokud se vám vytváří v copánku
nehezké vlny, stačí pramen vzít mezi prsty a jakoby stáhnout dolů.
3) Když dojdete zhruba pod temeno, dopleťte cop jako klasický a
zagumičkujte.
4) Stejný postup opakujte i na druhé straně hlavy.
5) Prameny z obou copů spojte a pleťte z nich dále obyčejný cop.
Ten na konci zagumičkujte.
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Rybí cop
My jsme tento účes navázali na účes minulý,
ale není to povinné.
1) Rozdělíte si vlasy na dvě poloviny.
2) Vezmete pramínek vlasů z levé poloviny z
vnějšku a přesunete do vnitřní části pravé poloviny.
3) Pak vezmeme pramínek z vnějšku pravé poloviny a přesuneme do vnitřní části levé poloviny.
4) Takto dále opakujeme, dokud nám nedojdou vlasy :D a zagumičkujeme.

Česání
zdar
přeje
Karolina
<3

JAZYKOVÉ OKÉNKO

HISTORICKÉ OKÉNKO

25 let historie Sojky (1996-2021)

Drazí, dražší a nejdražší,
vítám vás ve svém okénku, kde si zas a opět ukážeme rozdíly
mezi německou a rakouskou němčinou. Vzhledem k tomu, že
mě nenapadla slova, která bych mohl spojit do jednoho (říkejme tomu okruh) okruhu, takže to, co dnes čtete je spíš takový kočkopes všeho možného. Doufám, že budete po přečtení
obohaceni o nová slovíčka, kterým budeme rozumět i my, ti
lidé z Rakouska! Příjemné slovníčkaření přeji.

Řidič (auta)
Maturita
Zelené fazole
Tento rok
Leden
Únor
Kočár (tažený koni)
Odpad
Křen
Loď

Fahrer
Abitur
Grüne Bohne
in diesem Jahr
Januar
Februar
Kutsche
Müll
Meerrettich
Boot

Lenker
Matura
Fisolen
heuer
Jänner
Feber
Kalesche
Mist
Kren
Schinakel

Tááák, to bychom měli deset slovíček z různých tematických
okruhů. Abych pravdu řekl, tak i mě některé názvy překvapily.
Loď je Schinakel? Cože?!
Díky za přečtení. Moooc hezky se mějte! Zase v dalším čísle Zobáku!

Nick

16
17

Milé Sojky, milí Krakonošové,
jistě vám neuniklo, že 10. srpna 2021 se naše Sojka dožila neuvěřitelných 25 let. Během tohoto čtvrtstoletí se v Sojce událo mnoho neskutečného. Protože se k nám každým rokem přidávají noví
členové, připravili jsme si pro vás rekapitulaci, jak šly stopy Sojky v
čase:
• 1996 – založení Sojky, prvním předsedou se stává Poldík (Leopold
Černý)
• 1997 – první dotace na tábory od MŠMT
• 1998 – první velikonoční tábor OLA a první vydání Zobáku dokořán se šéfredaktorkou Madleskou (Magdaléna Müllerová, vdaná
Černá)
• 1999 – spuštění internetových stránek Sojky
• 2004 – začíná předsedovat Pája (Pavel Bobek)
• 2006 – 10 let Sojky, podepsána partnerská deklarace s německou stranou SdJ
• 2008 – stal se předsedou Péťa (Petr Vondruška)
• 2009 – novou šéfredaktorkou Zobáku dokořán je Léňa (Lenka
Rambousková)
• 2012 – první předsedkyní a zároveň i šéfredaktorkou Zobáku s
novým přelomovým designem se stala Anička (Anna Kušičková)
• 2013 – na německé straně vzniká organizace MOG – Mit Ohne
Grenzen, která se stává sojčím společníkem
• 2014/2015 – do čela Zobáku dokořán přichází Johanka (Johana
Labusová) a do čela Sojkarady Davča (David Šimek)
• 2016 – Sojka slaví 20 let a předsedkyní je Mája (Martina Machová)
• 2018 – další předsedkyní se stává Týnka (Kristýna Šimková)
• 2019 – Kája (Karolina Helemiková) na podzim přebírá vedení Zobáku dokořán
• 2021 – Sojka slaví 25 let a rozhodně tím to nekončí!
Jelikož 25 let už je opravdu dlouhá doba, tak jsme oslovili Krakonoše (zasloužilé členy Sojky) – prvního předsedu Poldíka, první šéfredaktorku Zobáku Madlesku a prvního pokladníka Davu (Davida
Andrleho), aby zavzpomínali na své začátky a vyslovili přání Sojce
do budoucna:

Poldík: Drazí, velmi rád se s vámi
podělím o to, jaké byly z mého
pohledu začátky Sojky. Už před
25 lety, se picnu… A vzhledem k
tomu, že nejenže zestárla Sojka,
zestárl jsem s ní i já, a s věkem
se dostavila i mírná skleróza, tak
si musím vypomoct svojí autentickou vzpomínkou z roku 2004,
kdy jsem se nadobro loučil s
funkcí předsedy. Tady to je:
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„Rok první (96-97)
Začátek všeho provázelo vstupní nadšení, snaha, ale nevědomost, naivita a hlavně chaos. Původně jsem si myslel, že všechno zvládnu sám a že vlastně nejdůležitější na celým světě je jenom předseda, nikdo jiný není potřeba. Z tohoto omylu mě však
záhy vyvedla každodenní sojčí realita, když jsem prostě zjistil, že to
takhle nepůjde a že je potřeba mít nějaký kolektivní orgán. Tak při
druhém členském shromáždění, prvním řádném, v Třebíči v říjnu
1996 vznikla a do stanov Sojky byla vtělena rada, tehdy ještě pětičlenná – Hanka Horáková, Madleska tehdy ještě Müllerová, Tomáš Pavlíček, Víťa Černý + já, předseda, ještě volen přímo členy.
Bez pomoci našeho německého partnera SdJ a zejména sojčího
„kmotra“ Bertla by to bylo všechno daleko těžší, nikdo z nás totiž
s nějakou organizací neměl větších zkušeností. Proto jsem velmi
často cestoval do Německa „na čumendu“, abych zjistil, jak to
vlastně má vypadat. Do Sojky jsme se vydali po hlavě, bez nějakých větších příprav, všechno se dělalo na koleně, nebyly peníze,
i cestovné na rady si musel každý z nás hradit sám. Rada spíš
víc nefungovala, než fungovala, účast bývala žalostná, probíraly se víceméně nepodstatné
věci, brali jsme to všechno víc
jak srandu než nějakou odpovědnost. Bláhově jsme si mysleli,
že se ve svých regionech každý
z nás obklopí hromadou nových členů, se kterými budeme

pořádat pravidelné schůzky... Že jsme naivky, jsme
poznali záhy. Z akcí jsme
v prvním roce zorganizovali totálně propadákovou protidrogovou Ágnes
v Třebíči, naopak více než
povedený „velký“, tentokráte filmový, Gaisthal,
poprvé i českoněmeckou
dvojku, veleúspěšné „Fachkräftetagung“ na různých místech v Bavorsku. Když si ale na
ten první rok vzpomenu s odstupem času, tak bych asi pro něj volil
jediný výraz: hrůza.“
Kdybych ale měl i přes sklerózu pár slovy začátky Sojky zhodnotit,
tak bych to shrnul zhruba následovně: velkej punk, úplný bezvědomí, hrozná improvizace, roztomilá naivita, obrovský nadšení,
nesmírná sranda. Takže vám povim – stálo to za to!
A co bych popřál Sojce do budoucna? Ještě aspoň tři oslavy po
čtvrtstoletích tak, aby se dožila stovky. Když už se dožila 25, tak
100 bude přeci malina. A v ideálním případě: Aby třeba ve stoletý
Sojce byly aktivní vnuci našich vnuků. To bych Sojce fakt přál!
Madleska: Na sklonku roku 1997
jsem dostala v radě úkol, vymyslet nějaký nový koncept do té
doby tzv. SOJKApošty. SOJKApošta byly dopisy od předsedy
Poldíka, který vždycky zrekapituloval, co se v Sojce dělo,
upozornil na placení příspěvků,
přidal pár svých postřehů k vývoji apod. Takových dopisů do
prvního čísla Zobáku rozeslal
přesně deset. A najednou – Madlesko, vymysli to, dej tomu nějakou formu, prostě něco jako časák. Můj největší předpoklad k
takovému úkolu bylo asi to, že jsem se hlásila na žurnalistiku (kam
mě ovšem nevzali, ha, ha). A tak vzpomínka číslo jedna je tako-

vá, jak sedím u sebe v pokoji s
kamarádkou Aničkou a fňukám
nad tímto nelehkým úkolem a
ejhle… Myšlenka je na světě –
co takhle sojčí kuchařka s názvem Zobák dokořán!!! Název
byl dvojsmyslný, nejen že to pasovalo k formě kuchařky (první
rubriky se jmenovaly Sojka za
tepla, Sojka na divoko, Guláš
sojčího předsedy apod.), ale
taky to předznamenávalo tu největší úlohu Zobáku – mít sojčí zobák dokořán a informovat všechny o všem…
A pak už to byla jízda. Spousta víkendů v Čelákovicích, spousta
nápadů, změn, rubrik, srandy a skřípání zubů. První čísla na kopírce, ručně, pak tiskárna, profitiskárna, první číslo s barevnou obálkou, změna vizuálu, další šéfredaktorky, za ta léta hromada čtenářů... A střih a moje děti – MOJE děti!!??? běhají do schránky a
třesou se, kdy už přijde ten Zobák?
Kam se všechny ty roky poděly?
Vzpomínka a přání: Milá Sojko, moje první vzpomínka asi není. Respektive si jí nepamatuju. Pamatuju si ale spoustu chvil, vlastně asi
všechny, protože Sojka (Krakonoš) a Gaisthal – to je můj život už
28 let. A když je mi ouvej, tak si vždycky představím, jak jdu v noci
setmělým tábořištěm do Mädchenlagerhoffu, svítí hvězdy, šumí
stromy a já mám pocit, že jsem DOMA. Přeju Ti a sobě a nám
všem jedinou věc. Ať máš pořád křídla doširoka a zobák dokořán.
Ať existuješ, jsi vidět a slyšet a pod Tvoje křídla se schová každej,
kdo to potřebuje a je mu s Tebou dobře. Protože takhle přesně to
bylo kdysi se mnou. A za to děkuju Tobě a všem, co u toho kdy byli
a jsou dodnes. Tvoje Madleska
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Dava: Sojčí začátky mám spojené se svými studijními léty. Byly to roky plné společných nápadů při budování mládežnické
organizace po vzoru německých přátel
a odvahy zkoušet stále něco nového.
Nějaké zkušenosti už jsme měli, ale většinu dovedností jsme získávali vzájemnou
sounáležitostí při naplňování společné
sojčí vize a cílů. Všechny tábory a akce
pro nás byly odměnou, těšili jsme se na
ně i na sebe. Naše přátelství a kamarádství přetrvávají dodnes, i když už jsme sojky krakonoší.
Sojčích 25 let, to čtvrtstoletí, se mi zdá v podstatě neuvěřitelné.
A díky za to, že jsem její součástí, Sojce přeji ať vydrží, ať dál létá,
protože spokojené tváře a nezapomenutelné zážitky účastníků z
Gaisthalu, OLA i odjinud opravdu za to stojí!
A takováto je první vzpomínka na Sojku a přání Sojce do dalších
let od Krakonoščat Elišky, Maku a Lukyho:
Eliška: Tyjo, asi první, co se mi vybaví je, když jsme (ok – předtím
než jsem byla poprvé na táboře) byli s rodičema v Gaisthalu (v
Hammeru) a zrovna kolem šla skupinka na G-Spiel. Tak jsem jim
zamávala a hrozně jsem chtěla jít s nima... tak mě rodiče o rok
později poslali na tábor a začala velká láska.
Do budoucna bych Sojce přála spoustu spokojených účastníků i
vedoucích a krásných zážitků, kamarádství a vzpomínek. A hlavně ať se dál předává z generace na generaci a nikdy nezanikne!
Maku: Moje první vzpomínka na
Sojku je asi, když jsem šla poprvé G-Spiel, to bylo na Junioru v
roce 2015 myslím, mega dávno... Každopádně jsem šla s Eliškou Černou, na první tábor jsme
prostě musely jet spolu a šla s
náma jako vedoucí Mája. A co

si pamatuju, tak jsme se bavili o tom, jaký kdo máme domácí mazlíčky a Mája mě hrozně překvapila tím, že chová hady a pavouky.
No, a protože mám z těchto zvířat dost strach, tak jsem si to nějak
zapamatovala, no.
Sojce hlavně přeju, aby se už mohly pořádat v normálu tábory a
ať jsou stále tak strašně úžasný. Taky spoustu nových účastníků,
členů a ať stále prostě je, protože co si budem, bez Sojky by život
zkrátka nebyl úplnej!
Luky: První vzpomínka je, když
jsem jel na nádraží na bus, když
byl Malej princ a tam na busový
zastávce mával Kuba Dvořák s
cedulí Sojka.
Sojce přeju hodně štěstí, zdraví,
hodně účastníků, hezké zážitky
a plno srandy.
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Motivační okénko předsedkyně vol. 3
Přátelé a kamarádi,
poslední vokno jsem psala ještě v úplné karanténě. Teď už je naštěstí situace malinko jiná, ale nechci to zakřiknout. No. Snad nám
to dlouho vydrží...
My jsme každopádně neváhali a rozvolňování opatření jsme na
jaře a v létě využili. Už nám ty obrazovky a on-line svět přišly krapet nesnesitelný a únavný, a hlavně jsme se konečně chtěli vidět
osobně na pořádném nadupaném sojčím setkání! Rozhodli jsme
se proto uspořádat LETNÍ VESMÍRNOU ODYSEU. A to nejen pro nás,
interní radu, ale také pro účastníky ve věku 10-16 let. Koncept této
ojedinělé akce měl podobný charakter jako naše tradiční dětské
tábory, avšak tato konkrétní byla více zaměřena na vzdělávání nejen v oblasti cizích jazyků. Byl to takový týdenní edukativní
workshop, ale s napínavým příběhem a divadelními scénkami.
Hecli jsme se a vše naplánovali za pouhých pár týdnů. Do poslední chvíle jsme ani netušili, jaká všechna omezení a opatření budou
platná. Každý den jsme sledovali zprávy, jestli nám setkání vůbec
dovolí. Ale vyšlo to a zvládli jsme to! Odysea se náramně vydařila
a my si ji nesmírně-vesmírně užili. Děkujeme Vám všem za účast,
bylo to nezapomenutelné! Jak jsem psala v předchozích číslech –
všechno společně zvládneme! A taky že jo!

VYBARVI SI
Je skoro až neuvěřitelný, jak ten čas letí. Vážně to občas nezvládám vstřebat. Vzpomínám si, jak jsem poprvé v roce 2005 jako
malé škvrně jela na můj první tábor do Gaisthalu, tehdá bylo téma
Cesta kolem světa. Ach a byla to láska na první pohled... A teď?!
Tady tak sedím, přemýšlím, co jsem díky Sojce všechno zažila, kam
jsem se všude dostala, koho jsem poznala... a pak si uvědomím, že
už jí je 25 let?! Jak se to jako stalo, prosím pěkně? Za ty roky toho
zvládla neskutečně mnoho a stále se posouvá vpřed. Lidé díky ní
rostou, získávají různé možnosti, studijní i pracovní, nachází nová
přátelství a získávají cenné zkušenosti. A o těch všech zážitcích
ani nemluvě. Dává toho nepopsatelně moc a svá křidélka nabízí
všem, co o to stojí. Jak my rádi do různých projektů píšeme – na
poli česko-německých volnočasových mládežnických aktivit má
své pevné místo, ale podle mě jej má hlavně v našich srdcích...
A proto si myslíme, že bychom to měli pořádně oslavit! Čtvrtstoletí je přece jenom krásné jubileum. Srdečně Vás tedy zveme na
OSLAVU 25 LET SOJKY, která se uskuteční společně s členským shromážděním. Konat se bude 19. – 21. listopadu 2021 v Praze (nebo
jejím okolí). Zapište si proto toto krásné datum do diářků a přijeďte.
Sojka se na Vás už teď moc těší!
S láskou,
Vaše Týnka
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RECEPT
zí čas na další
žufánek. Takhle
pokračujeme
do doby, kdy už
jsme
všechen
vývar použily a
rýže je uvařená
al dente. Celý
proces trvá asi
tak 15 min.
Když je rýže hotová sundáme ji
z plotny a přimícháme do ní máslo, olivový olej a parmazán. Základ
rizota už máme,
ale kde je ta
dýně?
V tuhle chvíli
už bude určitě
upečená. Vytáhneme ji tedy
z trouby a rozmixujeme ji na
pyré. Toto pyré
přimícháme do
rizota.

Dokážete si představit podzim bez dýní? Já tedy ne!
Dýně k podzimu prostě patří, a proto jsem si pro vás připravila
recept na mé oblíbené jídlo: DÝŇOVÉ RIZOTO.
Na 4 porce budeme potřebovat:
320 g rýže (nejlépe rýže na rizoto)
- 1l vývaru (nebo 2 kostky zeleninové
bujonu a 1 l vody :)) )
- 1 malou dýni hokaido
- 1 středně velkou cibuli nakrájenou
nadrobno
- 90 g másla
- 130 g parmazánu nastrouhaného
najemno
- 2 lžičky olivového oleje
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Začneme s dýní, kterou si celou nejprve
oloupeme. Poté ji rozkrojíme, vyčistíme ji od jader a nakrájíme
na kostičky. Nachytáme si plech s pečícím papírem. Kostky dýně vysypeme na
plech. Dýni osolíme, pokapeme olejem
a dáme péct cca na 20 min do předem
předehřáté trouby cca na 200 °C.
Mezitím osmažíme dozlatova nadrobno
nakrájenou cibulku.
Kdo
nemá
poctivý domácí
vývar
tak si teď připraví ten z
bujonu. Stačí do kastrolku nalít 1 l
vody, přidat k tomu 2 kostky bujonu.
Nechat vodu přijít k varu a bujon ve
vodě pořádně rozmíchat. Voila! Vývar je na světě! :))
K dozlatova usmažené cibulce přidáme rýži a necháme ji zahřát. Poté
postupně žufánkem (víte co to je?
:DD ) nabíráme vývar. Ten přiléváme k rýži, zamícháme a počkáme až se vyvaří. Pak přichá-

A máme hotovo! Teď už zbývá si jen pořádně nacpat břicha.
S láskou k jídlu
Annie
P.S. Receptem jsem se inspirovala
u blogerky My Cooking Diary, která
má na svém blogu recept na skvělé
řepové rizoto, které taky všem moc
doporučuji vyzkoušet.
Poznámka: žufánek = naběračka

SOJKA SE PTÁ
Ahoj!
Vzhledem k tomu, že nám už skončilo léto, tak by mě zajímalo, co
naše Sojky v létě kromě megaokejsupercool tábora dělaly. Takže
se Vás ptám, kde jste byli v létě?
Annie:
Prazdniny jsem měla především plný brigád a táborů. Ale na dovolenou, kde jsem si pořádně odpočinula jsem si samosebou čas
udělala :DD
Kde jsi byla Annie? Byla jsem s kamarádkami na chatě v Perninku
v Krušných horách.
Na jak dlouho jsi tam byla? Na týden
Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? Těch je, tak například:
Návštěva Karlových Varů a KVIFF, kde jsme viděly 3 skvělý filmy.
Hororová únikovka Sářina zbloudilá duše — až někdy budete v
Karlových Varech, zajděte si na ni, je skvělá!
Výšlap na Klínovec. I
přestože nám skoro celý
týden propršelo, dovolenou jsme si užily a zapomněly na starosti běžných dní.
Fun fact: Víte, že v Perniku je druhá nejvyše položená železniční stanice v
České republice?
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Nick
Kde jsi byl Nicku? (Ptám se sám sebe... je to fakt divný)
Byl jsem na více místech. Na skvělém táboře, několikrát v Rakousku, ale také s rodinou na Seychelách! (o tom vám taky tady napíšu)
Na jak dlouho jsi tam byl? Byl jsem tam dva týdny
Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? Na Seychelách jsem už dvakrát byl,
takže si troufnu říct, že je už trochu znám. Náš pobyt tenhle rok byl
na ostrově Praslin, což není hlavní ostrov souostroví a dostat se na
něj je možné je malinkým letadlem (asi pro 20 pasažérů) z hlavního
ostrova Mahé. Mým nejlepším zážitkem tady bylo potápění. Vzhledem k tomu, že mě baví, tak mě zde, stejně jako na jiných dovolených, čekalo hned několik ponorů. Byly tři, abych byl exaktní. První

ponor byl u ostrůvku Ave Maria Rock, který je asi 20 minut plavby
lodí Praslinu, na kterém jsme měli hotel. Hloubka ponoru tady byla
přibližně 20 metrů a podvodní svět tu je fakt moc hezký. Ryby,
které můžete vidět ve filmech „Hledá se Nemo“ a „Hledá se Dory“
všude. Želvy a žraloci také! Parádní okamžik byl, když se asi metr
pod mou ploutví začala motat želva, která tam pojídala mořskou
trávu. Další dva ponory byly vlastně uprostřed ničeho (určitě se to
tam nějak jmenovalo, ale to si nepamatuji…), každopádně tam
se šlo do hloubky přibližně 25 metrů a celou dobu se plavalo podél podvodních útesů a jeskyň, které tyto „skály“ vytvářely. Opět
hodně krásných ryb, rejnoků a žraloci taky byly! Jako každý ponor
byly i tyto tři nezapomenutelným zážitkem!
Vojta
Kde jsi byl Vojto? V Chorvatsku
Na jak dlouho jsi tam byl? Na 2 týdny
Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? Nádherné výhledy na západ slunce
Review time:
Počasí nám vyšlo opravdu krásně. Moře bylo teplé, slunce opalovalo a břicho přibíralo. Bylo to super, moc jsem si to užil. Jsem rád,
že se do Chorvatska podívám letos ještě jednou a načerpám další
energii.
Terka
Kde jsi byla Terko? Rumunsko – Pohoří Rodna a Maramureš
Na jak dlouho jsi tam byla? Na deset dní
Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? Jeden večer přišla obrovská bouřka
a my se báli stanovat venku. Dokonce nám všem začal vibrovat
mobil s upozorněním na velké nebezpečí. Z hor bychom ale slézt nestihli, tak jsme
se schovali do jedné větší salaše. Byla to
prakticky jenom taková chatrč pro ovce
a taky to tam tak zapáchalo – každopádně tam ale nepršelo a na stloukaných pryčnách jsme se dokonce i pěkně
vyspinkali. Jakmile déšť skončil, vyšli jsme
ven a viděli ten nejhezčí výhled celého
výletu. Celé nebe bylo úplně oranžové
s mráčky pohybujícími se pod námi jako
rozlité mlíko. Nakonec se objevila i dvojitá

velká duha přes celý obzor. Na oslavu přežití bouřky jsme si dali
smaženici s těstovinami s kakaem jakožto dezert.
Review time:
S pár kamarády (mezi nimi i naše vedoucí Verča N.) jsme se vydali
na deseti denní přechod rumunských karpat a to konkrétně Rodny a Maramureše. S sebou jsme měli pouze krosny se vším potřebným – jako stany a všechno jídlo. Nebyly to teda žádný lahůdky,
na který jsme zvyklý z Gaisthalu – spíš instantní polívky a trvanlivý
chleba, maximálně tak nějaká sladká tyčinka. Když jsme si chtěli
udělat hezký večer, tak jsme měli jako luxus plechovku tuňáka.
Hory byly každopádně ale krásné a ani nás nesnědl cestou žádný
medvěd, čehož jsme se zpočátku nejvíc obávali.
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Sabrina
Jaké jsi měla léto Sabri?
Své léto jsem si užila maximálně. Než ale začne zábava, je třeba
také nějaká práce, jelikož každý přeci ví, že bez práce, nejsou co?
No přece koláče. Tak jsem tedy úspěšně dokončila všechny zkoušky na obou univerzitách, dopsala diplomovou práci a nakonec
jsem ji úspěšně obhájila a odstátnicovala. Juhuuu, zábava tedy
mohla začít. Samozřejmě léto začalo řádnými oslavami s rodinou
a přáteli. Jelikož mám ale stále pořád studijního ducha, tak jsem se
na prvních 14 dní v červenci přihlásila na jazykový česko-německý
kurz, který se konal v Poděbradech. Doufala jsem, že mě tento
kurz pořádně rozmluví a připraví na sojčí vzdělávací akci, která se
konala hned vzápětí. Takhle utekl červenec, jako lusknutím prstu.
Kurz byl mega nadupaný a skvělý. A tábor – no tak ten byl podle
mě moc legendární. Doufám, že jste si ho všichni užili tak mooooc,
jaká já. Snad se již příští léto sejdeme všichni společně v našem milovaném Gaisthale i s našimi milovanými německými kamarády. V
srpnu jsme se s holkami rozhodly povyrazit a pěkně si odpočinout,
jelikož odpočinek a relax jsme opravdu potřebovaly. Tak jsme se
vydaly na dobrodružnou cestu do Řecka – na nádherný zelený
ostrov Corfu – no musím vám říct, že to byla naprostá lambááááda. Hned bych se tam vrátila. Vřele doporučuji! Po Řecku jsem si
pak ještě s rodinou a spolužáky užila promoce, kde mi slavnostně
předali diplom a tím skončilo moje dobrodružné léto. Bylo naprosto skvělé, možná proto uteklo asi tak rychle. Jelikož ty dobré věci,
vždy rychle utečou. Doufám, že jste měli všichni tak boží léto jako
já a jste pořádně ready opět na svůj školní a pracovní režim.

Héďa
Jaké jsi měla léto Héďo?
Moje letošní léto bylo nečekaně
rozlítané. Říkala jsem si hmm, kdo
ví, jak to bude a pude, vlastně
jsem toho neměla ani tolik v plánu. O to víc mě překvapilo, kolik
jsem toho stihla zažít. Jako první
výhodu svého současného léta
musím podtrhnout studium na
vysoké škole. Kamarádi, studujte už jen kvůli těm prázdninám! Fakt. Mně se to krásně sešlo a ze
solidních dvou měsíců prázdnin (klasika – červenec, srpen) jsem
měla nakonec čtyři. Cože je vlastně třetina roku #saywhaaat! Takže se přiznávám, že se toho stalo spoustu, ale já už jsem toho stihla
taky spoustu zapomenout.
Namátkově tedy vybírám highlighty:
- Přípravný víkend Letní vesmírné odysey (Tolik pozitivních emocí!
Krásnej produktivní víkend s partou srdcovek.),
- prodlouženej víkend pod stanama (Večerní zpívání u ohně s kytarou, špekáčky a bohužel i hodně komárů.),
- trip s kamarádkama do Mladé Vožice, Tábora a na Hlubokou
(Ehm, byla jsem poprvé na Hluboké. Spolu s půlkou republiky asi.
Ale nakonec jsme se vmáčkly na
prohlídku kuchyně a bylo to super.
Moc doporučuju. Asi půlhodinová prohlídka studenou a teplou
kuchyní + cukrárnou. Věděli jste
třeba, že Schwarzenbergové (bývalí majitelé zámku) měli moc rádi
zmrzlinu?),
- dovolená na Maltě (Krásný čistý
moře, ale taky moc moc horko a
spoustu památek.),
- geniální týden se Sojkou (Konečně! Ach. Za mě úžasně nadupanej
týden her, srandy, oprášení němčiny, nejzlatější děti. Doporučuje 10 z
10 Hedvik.),
- let vrtulníkem (Spolu s rodinou

No bylo toho spoustu, a ještě mnohem víc. Doufám, že i vy jste se
měli krásně. Teď už se zase těšim na podzimní pohodičku, dlouhé
večery při svíčkách a šály.

Tadeáš
Čau Tadeáši, jaké jsi měl léto?
Ahoj, mé prázdniny začaly už o měsíc dřív, protože jsem maturoval, a tudíž jsem měl volný i skoro celý červen. Bohužel jsem se
nestihl podívat za hranice, ale i tak jsem si léto nejvíc užil. Nejdřív
jsme s bývalými spolužáky strávili týden na Šumavě, což fungovalo
jako kompenzace zrušeného maturitního plesu. Poté následovala
éra brigády, která byla naštěstí proložena pěšími a cyklo výlety,
takže o zábavu bylo stále postaráno. Na řadě byla naše Vesmírná
odysea, osobně jsem byl nejdřív smutný z toho, že se neuvidíme s
lidmi z MOGu, ale i tak to byla za mě vážně podařená akce a jsem
rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. Vzhledem k tomu, že se chystám
nastoupit na Univerzitu obrany, tak prázdninovou pohodu vystřídal vojenský výcvik, který trval nepřetržitě celý srpen. První týden
kurzu, jsme strávili na učebnách a zbylé 3 týdny jsme teoretické
znalosti uplatnily v terénu. I přes nedostatek spánku a fakt, že jsme
nachodili přes 450km většina z nás kurz úspěšně zvládla. Těším se,
až se s vámi zase uvidím a o létě si popovídáme všichni společně.

Patí
Jaké jsi měl léto Patí?
Byl jsem na kolech v Krušných horách, kde to bylo krušný, ale hory
samotné se nazývají od staročeského “krušit” neboli roztloukat a
rozbíjet, takže je krajina provrtána prací dělníků za stovky let. Pro
jízdu na kole jsou hory obecně méně šťastná volba, protože v horách jsou prostě kopce a já s dnes skoro zastaralým neelektrickým
kolem jsem párkrát viděl skoro světlo na konci tunelu, ale stejně
bych se tam vrátil. Nejlepší byly výhledy – Potom Malta. Na maltě
byly vyfoceny všechny fotky do prospektů asi v zimě, protože v
létě je tam neskutečný vedro, ale naštěstí ten malý ostrov je obklopen mořem, kde se člověk může ochladit. Lze se po ostrově
dopravovat autobusem a každej tam umí anglicky. Nejlepší je
tam tradice střílení z opravdového děla – je to údajně nejstarší
funkční dělostřelecká baterie v pevnosti ve starém městě. - Dál
Gruzie mi připomněla, že člověk je opravdu malý oproti majestátním horám Kavkazu. Asi jsem v sobě objevil vášeň pro chození po
horách, nej zážitek byl po vystoupání pěšky do 3000 m.n.m., kdy
jsem viděl opravdový ledovec. Vrátil bych se tam určitě s nějakých cepínem, abych se dostal ještě výš.

Týnka
Kde jsi byla v létě Týnko?
Na přelomu července a srpna jsem odjela s partou dvaceti známých i neznámých kamarádů na týdenní retreat do Porta. V plánu bylo prostřednictvím připravených workshopů poznat jak sebe,
své nitro i zevnějšek, tak i ostatní účastníky, okolí a portugalskou
kulturu. Já sama jsem se také trochu podílela na programu, ale
hlavní organizace byla pod záštitou Pošli vesmír (ig: poslivesmir).
Díky tomuto pobytu jsme si mohli vyzkoušet například surfování,
které mě osobně nadchlo ze všeho nejvíce a byl to ten nejlepší
zážitek za celé léto. Možná za všechna léta. Naprosto jsem si surf
zamilovala a rozhodně ho v nejbližší době vyzkouším znovu. Doporučuji všemi deseti! Dvaceti! Každé ráno v 7 hodin jsme měli yoga
lekci s lektorkou z Amsterdamu a hned po ní probíhalo dechové
a meditační cvičení, což byla pro mě také příjemná novinka a
zkušenost, jelikož nejsem ranní ptáče, ale kupodivu se mi to hodně
zamlouvalo. Člověk je pak úplně jinak naladěný a nabitý na celý
den, který ho čeká. Poté jsme různě poznávali krásy Porta a okolních měst, každý dle svého gusta, a večer byl většinou další kreativní workshop na určité téma. Třeba při západu slunce u oceánu.

jsme se proletěli z Hradce na Sněžku, nezapomenutelný.),
- dovolená v Budapešti (A zrovna nám to vyšlo na 20.08., kdy slaví
národní svátek sv. Štěpána, takže jsme viděli obrovskej ohňostroj.),
- návštěva Kutné Hory (Jeďte tam, nejen kvůli Barboře.),
- výšlap na Ještěd (Mystická stavba, doporučuju navštívit a zažít.
Navíc jsem tam byla se dvěma Aničkama a jednou Marií, takže
nás každé ráno budila písnička od Vaška Neckáře: Je ráno, Anno.
V hlavě mi zní do teď.),
- víkend na Vysočině se soukromou vířivkou (Katalogový život. Ale
na druhou stranu, doma bych ji nechtěla. Vadí mi hrozně ty varhánky na prstech po dlouhém ráchání #problems.),
- týden u babičky na venkově (Návrat ke kořenům. Sbírali jsme rajčata a okurky, chodili s dědou do včel, jezdila jsem na dámskym
kole po rovinatých cestách na Hané a mazlila se s králíkama.).
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To byla nádhera! Na tuto dovolenou budu rozhodně ještě dlouho
vzpomínat, protože to bylo naprosto neskutečný!
PS: Pastéis de Nata je nejlepší sladkost evrrr! A Empanadas zase
slanost! Ach!
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Jak se mají za hranicemi? To,
jak strávily léto členové Sojky
víme z předchozího článku.
Jak se ale daří našim přátelům od vedle z Německa? Zeptal jsem
se se tedy Beneho a Hanny!

Jaké jste měli prázdniny vy dva?
Bene: Ok also ich war in der Schweiz, in Sils Maria, für 4 Tage und
das beste Erlebnis war eigentlich das Wandern in den Bergen und
ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren.
Hannah: Also ich war eine Woche in Gaisthal und eine Woche in
Salzburg. In Salzburg hatte ich und mein Freund unseren 10 Monate alten Hund dabei (Taco). Er ist ein
sehr sportlicher Hund und deswegen
sind wir mit ihm Wandern gegangen.
Wir waren auf dem Gaisberg und
dem Kapuzinerberg. Dort konnten wir
die ganze Stadt sehen, das war sehr
schön! Salzburg ist eine sehr schöne
Stadt und für einen kurzen Städte Trip
ist es perfekt
Jaká byla akce MOGu v aisthle?
MOG, naše přátelská organizace,
v létě pořádala akci v našem nejvíc
oblíbeném tábořišti v Gaisthale. Jaké
to tam bylo? Více nám o tom řekne
Sophie.
Sophie: Auch in Gaisthal konnten wir dieses Jahr, vom 13.08.21
bis zum 16.08.21 einen Lehrgang für Teilnehmende ab 16 Jahren
veranstalten. Teil des Lehrgangs war ein Medienführerschein mit
dem Thema „Mediennutzung in der außerschulischen Jugendarbeit”. Des Weiteren haben wir erlebnispädagogische Übungen
im Wald durchgeführt und das wichtige Know-how eines/er Jugendleiter*in erarbeitetet, sowie die Durchführung von Zeltlagern.
Obwohl aufgrund von Covid-19 nicht viele teilnehmen durften,
sind wir sehr glücklich, dass wir wieder etwas erfolgreich in Gaisthal durchführen konnten! Jetzt hoffen wir nur noch, dass wir uns
im Jahr 2022 alle zusammen auf unserem geliebten Zeltplatz wiedersehen können!
Za zprávu o letní akci v Gaisthale Sophie moc děkujeme a také
doufáme, že se v létě všichni v Gaisthale potkáme!️ #srdceneznajíkilometry, #herzenkennenkeinekilometer
Mějte se moc krásně, Nick

SOJKA MUSIC
V tomto vydání Zobáku jsem se vás rozhodl seznámit s tím, co se
u nás v Sojce vlastně poslouchá. Sojka má spoustu členů a tudíž
i spoustu chutí. Proto jsem se zeptal pár sojek, co jim dělá radost
pouštět si do uší. A musím říct, stojí to opravdu za to!
Týnka: Obecně poslouchám fakt hoodně žánrů
a mění se to dost podle nálady, ale v poslední době jsem přičuchla k deep housu, tech a
electro underground mjuzik, což jsem si dřív moc
nejela. Co se mě drží snad odvždy je The Black
Eyed Peas a Rihanna, od nich se mi líbí vše a furt.
Takovej evrgrýn interpreti sojčího života jsou však
Alexander Marcus, VengaBoys a Blümchen. A
samozřejmě song Rasputin v nové zremixované
verzi muhehe, účastníci naší Vesmírné odysey
moc dobře ví, o čem mluvím.
Patí: No, jak existuje dneska styl skoro na každou písničku, tak těžko
říct, ale nejvíc tam mam německej rock/ pop/ indie-pop. Třeba
AnnenMayKantereit, Kraftklub, Provinz, Faber atd., ale i na druhou
stranu třeba Little Big, Dj Blyatman nebo takový ty známý písničky
od Masked Wolf nebo Dennise Lloyda. Interpreta života nemám,
změna je život, a proto mam jen období interpreta - momentálně
právě Provinz. A všichni si poslechněte “Was uns high macht” aspoň kvůli němčině.
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Annie: Poslední dobou poslouchám nové album od Davida
Stypky, které se jmenuje Dýchej.
Moc mě baví. Jinak mám spoustu oblíbenců, který znám už hodně dlouho a podle nálady se k
nim vracím např. Jiří Voskovec a
Jan Werich, Tomáš Klus, Aneta
Langerová, Bára Poláková, Ella Fitzgerald, David Stypka a skvělou
zpěvačku Kateřinu Marii Tichou. Objevila jsem ji sice už před nějakou dobou, ale stále ji moc lidí nezná a to je škoda.
Nik: Poslední dobou dost sjíždím
Måneskin, hlavně skladbu “Torna a casa”, kterou jsem si vážně
hodně oblíbil. Mezi další skladby
jiných tvůrců, které poslouchám,
patří “Unbreakable” od Stratovarius, “Uprising” od Muse, “Who
We Are” od Red, “Can´t Go to
Hell” od Sim Shake Sin, “Survivor”
od Emil Bulls, nebo “Anthem Of The Lonely” od Nine Lashes. Dost
poslouchám období 90. let a mezi mé absolutní favority, které totálně miluju patří Green Day a Nirvana.

Héďa: Moje srdcovky jsou určitě Karel Kryl, AnnenMayKantereit,
Hana Hegerová a Kapitán Demo. To je ale mix! A chtěla bych
se s vámi podělit o koho jiného než Bert & Friends, dále písničku
Zákusky od Bena, a pak taky ujíždim na Maneskin (pardon, neumim udělat na klávesnici ten kroužek nad a, a navíc nevim, jak to
vyslovit - [Maneskin] prostě asi? Kdyžtak mi napište zprávu, jak to
vyslovujete vy, díky :))
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