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Madlesčin úvodníček
Milí přátelé, tvařte se vesele. I když máte veš
v kožichu, i když vám zrovna není do smíchu,
zkuste se chechtat všemu a všem, kupte si
tříkolku a vyjeďte ven. Rozkvetly stromy a kytky
voní, tak zahoďte depresi – co je vám po ní.
Zima už zase odkráčela středem, přicválalo jaro
– tak nasedněte a JEDEM!
Miláčkové a miláčky, máme tady zase príma
další číslo, Sojka otvírá svůj Zobák dokořán, aby
na vás vychrlila všechny dojmy a podělila se o
vše důležité.
Kromě snad už opět ustálených rubrik pro vás
máme zpět oblíbené interview; slibovala jsem ho
v minulém čísle, ale nevím, zda jste si toho všimli. Je to rozhovor s osobou, která je pro nás
na německé straně v současnosti persónou číslo jedna – s předsedkyní SdJNiederbayern/Oberpfalz Aničkou. Jaká je v soukromí, co plánuje s námi a vůbec všechno se
dozvíte právě v tomto čísle.
Vy, co ještě slzíte nad skončeným táborem v Sedlicích, si můžete zavzpomínat a pobavit se nad
fotografiemi, přečíst si výplody letošních účastníků – opět je přepisujeme v původní
necenzurované a nezkorigované verzi, tak se chyťte za nos, vy, kteří jste tam vysázeli hrubky,
které byly letos parádní!!! Co parádní, výstavní!!!
A samozřejmě se přihlásí i Gaisthaly, představte si, jak to na tom našem milovaném plácku
asi kvete, to musí být POHÁDKA. Sice se o tom rozepisuji i v rubrice Delikatesy, ale pokud
jste třeba pravidelnými čtenáři pouze mého úvodníčku :-))), tak vás pro jistotu i tady
upozorním, že letos je na obou etapách skoro plno už teď, tak s přihláškami neváhejte, jinak
vás budeme muset brzo odmítat. A to my bychom neradi, to zas nás znáte, že.
Taky se vám musím pochlubit, že díky mojí mamince je teď šéfredaktorka Zobáku tou
nejnadupanější, co se techniky týče, protože tohle číslo se poprvé v historii sestavuje u mne
v Praze, na megahypersuper našlapaném laptopu, na kterém se rovněž i hotové Zobačisko
vypálí, kdyby bylo potřeba tisknout, tak taky není problém, prostě nářez. Když si vzpomenu,
jak jsme před xxx lety ta první čísla pomalu psali rukou, tak se mi až tlačí slza do oka...Jó, to
je ta balšója těchníka.
Ráda bych upozornila na to, že máme v elitních sojčích řadách letos párek maturantů, kteří by
si určitě zasloužili, abyste jim drželi palce, protože představte si, když každá ze Sojek aspoň
jeden palec mačká, to už je panečku pěkná MAČKANICE. A v mačkanici se leccos ztratí, tak
jako třeba sem tam nějaká špatná odpověď. Tak zní moudro z Břevnova :-)
No, ale už dost, abych vás zbytečně nezdržovala od těch lahůdek, které vás čekají na
stránkách následujících. Obligátně připomínám, pro všechny nové čtenáře, že kdo byste chtěl
do příštího čísla něco napsat, o něco se s ostatními podělit, tak jen klidně do toho, napište,
pošlete buď na adresu redakce, či mailem.
Tak a teď už pápá
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Sojka ještě za tepla
Vy všichni sedličtí, kteří jste si pohrávali
s myšlenkou vstoupit do Sojky, hurá na to. Teď už to
můžete zrealizovat rovněž přes internetové stránky
Sojky, kde najdete formulář, který vyplníte, odešlete,
dozvíte se, kterak zaplatit členský příspěvek sto
korunek a už jste naši :-)
Proběhly od Vánoc tři rady, jedna na Silvestra, pak
proběhla v Nové Roli Superrada, tzn. rada našeho a
partnerského německého spolku, a konečně rada v Sedlicích. O čem se jednalo,
to se dozvíte vzadu ve zhodnocení akcí.
Dostali jsme taky penízky, a to jak od MŠMT, tak od magistrátu města Brna –
tak se nemusíme obávat, že by na chleba nebylo, naopak, ještě minimálně
tenhle rok přežijeme :-))))
Krom toho jsme se taky pokusili se Špíčou napsat žádost o dotaci od Fondu
budoucnosti, tak nám držte palce, aby nám to vyšlo.
Jinak žádné žhavé novinky z tohoto ranku nemáme, protože všechno tak
krásně bezproblémově šlape...Až se mi to nechce zakřiknout.
Tak snad jen nezapomeňte na ty členské příspěvky, i vy, kdo jste lemplovsky
nebyli schopni doteď zaplatit. Je to jen sto korun a výhody nevyčíslitelné.
Tábory, tábory přicházéjí, zpívéjmé přátélé, po roce
Gaisthály, Gaisthály přicházéjí, šťastné a vésélé!!!
Tak jsme si zazpívali a teď k informacím. První etapa –
Gaisthal Klasik pro 13 až 16-ti leté – se letos koná od 1. do 14.
8. Ovšem pozor: váš zájem letos naprosto překonal očekávání
a – držte si klobouky a sedněte si, pokud stojíte – první etapa
je již P L N Á !!!!! K 1.5.2004 máme již přes 40 českých
úšastníků, a tak nám nezbývá než vyhlásit předčasnou uzávěrku přihlášek. Bohužel platí, že
kdo pozdě chodí, sám sobě škodí – a naopak kdo dřív přijde, ten dřív mele. Vězte, že je nám
líto, že některé z vás už budeme muset odmítnout, proto si pospěšte a na příští ročník, resp. na
velikonoční tábor v Sedlicích, se nezapomeňte přihlásit s dostatečným předstihem.
Druhá etapa – Gaisthal Junior pro 9 až 12-ti leté proběhne od 14. do 21. 8. Kdo se chce
přihlásit, ať neváhá, bude to velká švanda, jako vždycky. Posíláme vám opět přihlášky –
pošlete je dál, pokud je sami nevyužijete. Samozřejmě daleko lepší a rychlejší je přihláška
elektronická – přes naše webové stránky, kde jí přímo vyplníte, kde se taky dočtete všechny
podrobnosti o ceně, dopravě apod., můžete si prohlédnout spoustu fotek – kdybyste se
nemohli dočkat ksichtíků svých oblíbených vedoucích.
No a krom toho, že „jednička“ už přihlášky uzavřela, o druhé etapě platí, že už je skoro
plná! To znamená, že pokud chcete jet s námi, tak se přihlaste fakt meteleskum bleskum,
protože za chvíli se na stránkách rozsvítí červený nápis stop stavu přihlášek.
Hodně dopředu, ale proč ne, alespoň si můžete zatrhnout termín v kalendáři, vám sděluji, že
od 8. do 10. 10. 2004 bude členské shromáždění. Aneb každá Sojka se zaplaceným členským
příspěvkem pro rok 2004 se doufám dostaví a budoucnosti spolku se čelem postaví – tím, že
zodpovědně odvolí. Tak si tenhle víkend fakt rezervujte.
4

Sojka – spolek mladých

Zobák dokořán 19

Lukášův Sojka – bulvár
Těšíte
se?
Nebo
jste
nervozitou
celý neklidní?
Jste zvědaví,
zda tentokrát
najdete
v tomto
sloupku
konečně něco o sobě? Nebo se naopak
z toho samého problému třesete hrůzou?
Oko bulváru je neúprosné! Proto všichni
vy, sojčí celebrity (hahá! to je termín! ☺),
ale i vy, řadoví členi, nikdy neusínejte
s pocitem úplného bezpečí! Dost možná, že
se objevím vedle vaší postele se
zápisníčkem a víte co… Ve spánku se toho
často napovídá!! A na každém šprochu
pravdy trochu!! Takhle jsem se třeba
dověděl, jak to chodí u Špigyho doma,
když ho honí mlsná.. Každý dobře ví, že ty
nejlepší koblížky na celém světě umí
Špigyho tatínek, pan Špičan senior. Ale
přeci jen, s koblížky je práce jak na kostele
a přesvědčit mistra k dílu není vždy
snadné. Ovšem jinak je tomu v případě,
když si vychytralý synek přivede domu na
pomoc svou novou přítelkyni, která by pro
svého milého udělala snad všechno na
světě! A Špigyho cesta ke zlatavým
koblížkům je rázem vydlážděna! „Tatí,
Lenka má šílenou chuť na koblížky! Viď,
Leni?“ (Lenka = Špigyho děvče, pozn.
red.) Kdo by nepodlehl? No řekněte, není
to fígl znamenitě vychytralý? O tom, že
spolehlivě funguje, vás už asi nemusím
přesvědčovat.. ☺
Taky jste si všimli v poslední době, co je
na světě čórkařů? Kapsáři, zlodějíčci a
podobná verbeš se silně rozmáhá, a to
nejenom v hlavním městě! Člověk už si
nemůže v noční tramvaji s mobilem v ruce
ani na chvilku schrupnout, že jo, Klárko?
Určitě bys mohla vyprávět.. ☺ Ale i vy
ostatní, mějte se na pozoru! Teplo bohužel
nevyhnalo z děr jen ty hady a štíry..
Opatrnosti není sice nikdy dost, ale jak
5

známo, přehánět se taky nic nemá. Jako
třeba Michi, smolař, který ze samé
opatrnosti a obav správně usoudil, že jeho
úspory budou přeci jen lépe chráněny ve
velikém bankovním ústavu, nežli doma
pod kobercem. Vydal se tedy poslat svou
hotovost na účet a ejhle! Chybička se
vloudila Michimu pod ruku, ze šestky byla
najednou devítka a v tu ránu frnk! Veškeré
úspory odešli neznámo kam, nějaké paní ze
severní Moravy.. Stane se, je to pech, ale
na druhou stranu – chybami se Michi učí!
A tohle byl navíc secsakramentsky dobrý
skutek ☺!!
Ale abych se jen neposmíval (i když
přiznávám, že mi to činí rozkoš ☺) .. Ples
byl letos vypečenej, jen co je pravda!
Nejlepší ze všeho byla noční cesta domů..
Kdo jste tam byl, tak jistě potvrdíte, kolik
čerstvého sněhu stihlo během večera
napadnout a přimrznout, aby nám to při
návratu náležitě podkluzovalo. A do toho
si představte, že vám na zádech zcela
nečekaně přistane lepá děva. Co uděláte?
No moc na výběr nemáte. Díky fyzikálním
zákonům se původní hybnosti obou těles
sečtou (vaše a té lepé děvy) a vy
letíte volným pádem bradou napřed již
jako těleso jedno. Křup! To se vám právě
jednička vlevo nahoře ulomí o drsný
dlážděný chodník.. Chramst! To se vám
právě jednička vpravo nahoře, patřící lepé
děvě, zakousne zezadu do lebky. Prásk! …
ale to už bych si vymýšlel příliš ☺. Ve
skutečnosti to bylo samozřejmě trošku
jinak.. ☺
A na závěr ..
Jsou vojáci v bitvě a generál zavelí:
"Na koně!!!"
Jeden z vojáku se přihlásí a povídá:
"Ale pane generál, když já mám vlka.."
Generál zařve:
"Tak na vlka!!" ☺
Lukáš
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Předsedův sloupek
Drazí,
nemohu jinak,
než se dnes
věnovat
v nedávné
době
proběhnuvším
akcím a hlavně
jejich
výsledkům a
ohlasům na ně.
Mám teď na
mysli hlavně Sojkaples a Sedlice, kterým
se bude jistojistě tenhle Zobák věnovat
ponejvíce. Opětovně jsem měl tu čest a
potěšení zúčastnit se obou akcí osobně, i
když té druhé uvedené jen z pozice řadové
a mnohdy neoblíbené návštěvy. Řeknu
vám teda upřímně: měl jsem na začátku
roku takzvaně pěkný „bobky“ (ve smyslu
strach, obavy...), aby tyhle dvě akce klaply,
aby se prostě vyvedly, zúčastnilo se jich
hodně spokojených křepčilů a účastníků a
aby nás zkrátka a dobře zase jednou
utvrdily v tom, že děláme práci
smysluplnou, potřebnou a současně i
zábavnou. Ruku na srdce totiž, teď už to
s klidným
svědomím
můžu
takhle
vytroubit: vloni se nám právě tyhle dvě
akcičky zrovna úplně nejlíp nevyvedly, a
kdyby to letos dopadlo stejně nebo
nedejbože ještě hůř, tak to už bych si sám
sobě asi řekl, že je nejvyšší čas pověsit to
na hřebík... Fakt jsem měl obavy, párkrát i
neklidný a bouřlivý sny; ti, kteří mě blíže
znají a měli tu čest se se mnou v tomto
období setkat, to můžou jen a jen potvrdit a
asi si to ode mě i několikrát měli tu čest
vyslechnout.
Teď už vím, že to naštěstí byly obavy
plané, liché, neopodstatněné. Vezmu to
postupně - stručně a pokusím se i výstižně.
Sojkaples? To byla pro mě osobně taková
velká a nekonečná taškařice, že ještě
dneska, když si na něj vzpomenu, tak se
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musím za břicho popadat. Prostě paráda,
nápad s maskami ne že by byl nějaký
novátorský, originální, samospasitelný, ale
byl to prostě nápad dobrý a pro Sojkaples
konkrétně i původní. Povedla se
propagace, ponechání plesu v kulturáku se
zavřenou polovinou, povedly se i změny
organizační, návštěva celková i ze strany
našich německých kamarádů, prostě to
hodnotím veskrze pozitivně. Myslím, že se
nerouhám, když na tomto místě napíšu, že
to byl doposud náš ples nejlepší.
A aby se to nepletlo, tak koncem
hodnocení minulé akce začnu i hodnocení
akce následující – tedy velikonočního
tábora, neboli Sedlic. Sice, jak už jsem
uvedl výše, jsem neměl tu čest zúčastnit se
akce celé, ale to, co jsem stačil vstřebat
před, po a hlavně v jejím průběhu, to mě
taky naplnilo takovým tím vnitřním teplým
uspokojením. Není to usnutí na vavřínech,
to ne, ale je to takový to nový nastartování,
impuls do budoucna. Ukázalo se tam, že
nový německý koště (myslím tím na
podzim nově zvolené vedení naší německé
partnerské organizace) dobře mete a že i
oni se do toho umějí zakousnout a dokážou
k nám na akci dostat přehršli svého potěru.
To bylo asi pro mě osobně překvapení
nejpříjemnější. Ale ani objekt nezaostával,
o počtech českých účastníků a originálním
„vědecko-vynálezeckým“
programu
nemluvě. Když se k tomu dodá i tradičně
vyvážený, nápady naplněný a pohodový
tým, tak už ani není o čem mluvit! Za
takovéto ideální konstelace ani nemusí, jak
se v Sedlicích ukázalo, úplně stoprocentně
„štymovat“ jindy nezbytný spoluhráč
počasí, hlavně když klape všechno kolem.
A jakože to klapalo!
Letos to pro mě prostě je, drazí, velice
spokojené a úspěšné sojčí jaro. Z
následného sojčího léta si obavy ani
nedělám, už teď máme naplněnou víc jak
poloviční českou účastnickou kapacitu,
Sojka – spolek mladých
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týmy se pomalu ale jistě rodí, témata se již
líhnou v chytrých hlavách... Teď jen věřím,
že nám ještě vyjde náš sojčí vstup do
Evropy a pak i celý už nejen sojčí pobyt
v ní!

Tak zatím a mějte se, jak nejlíp chcete.
váš Leo Poldík Černý

Sojčí MOuDROSTI
Zdárek Sojky,
jak se máte? Sluníčko svítí tepleji a déle, ptáci zpívají a na světě je krásně. Už na vás taky leze
jaro? Jupiiiii. Co jste vyváděli o Velikonocích? Já se byla podívat se Špigym a s Léňou na
velkonočním Sojkatáboře. Vy, kteří jste tam nebyli, netruchlete a už se těšte na Gaisthal. Léto
je tu co by dup.
Po maturitě jsem chodila na jazykovou školu do Mostu. Naučila jsem se tam spoustu věcí německou gramatiku, angličtinu, španělštinu, stopovat a krapet se ulejvat a chodit za školu.
(tak 2x -3x, pak se na to doma přišlo). Byl to krásný rok. Skoro žádné starosti, velký strašák
MATURITA za mnou, pohodička, nový kamarádi. Měla jsem spoustu volného času. A tehdy
se to také stalo.
Ještě jsem to nikomu nevyprávěla, vy budete první. Dříve, než začnete číst moji story, tak tu
máme zase tu nepříjemnou věc… a sice:
Já ……………….. se zavazuji k mlčenlivosti až do konce života a přísahám, že nebudu dále
rozšiřovat to, co se zde dozvím.
Dne … … 2004
v …………………
podpis…………………
Měla jsem domluvené rande. Čas setkání
byl určen na 19:00 přesně. Protože jsem
chtěla okouzlit, moje nervozita pomalu
stoupala, dělalo se mi trošku spatně.
Snažila jsem se na to moc nemyslet a
kromě toho jsem také měla jiné starosti a
problémy, a to ty, co holky obvykle řeší.
Ježíííííšššššššš co si vezmu na sebe, jaký
obličej na sebe hodím,jak se učešu? Byla
jsem v jednom kole. V tom fofru jsem
stačila ještě sníst hrachovku přímo od
maminky – a jak jsem si pochutnala.
Sedmá hodina odtloukla na věži (to byly
jenom moje hodinky) a já utíkala po
schodech dolů. (připadala jsem si jak
Popelka). Nakonec jsme skončili v jedné
malebné hospůdce. Popíjeli jsme pivko a
docela dobře se bavili. Sem tam jsem cítila
v bříšku, jak mi tam žbluňká, kručí, no
prostě se tam něco dělo. „Nechceš si jít
zahrát kulábr?“ řekl tak mezi slovy. (No to
opravdu nechci, pomyslela jsem si.) „Hm,
ale já to moc neumím,“ tvrdila jsem svým
7

vysokým hláskem s nadějí, že si řekne, že
když tedy nejsem žádná kulečníková
mistryně, tak to vzdá. Nevím, co ho to
popadlo, ale hned se chtěl ujmout funkce
učitele. No, nic, tak se trošku s
ztrapním anebo roztrhnu plátno. Když jsem
vstala od stolu a pomalu se ploužila ke
kulečníku, tak se v bříšku dalo všechno do
pohybu (no, vlastně už to nebylo bříško,
ale pořádně nafouknutý břicho… sem si
říkala, že mě ty kalhoty nějak tlačí).
Připravil hru (holky – fakt vypadal dobře
s tím tágem), namířil a hrál. Všechny koule
se daly do pohybu. A tak si tam hrál,
koule lítaly po stole, sem tam nějaká
Sojka – spolek mladých
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spadla do díry a já na něj koukala,
usmívala se a obdivovala jeho umění. Po
nějaké chvíli přišla řada i na mě. Ruce
jsme měla zpocené, bříško mě bolelo, ruce
se mi klepaly 8,8 stupňů Richterovy
stupnice. Zavřela jsem oči, nadechla se a
řekla si: „Tak, Zůůůzo, hraje to každý, tak
proč by ti to nešlo, viděla jsi hrát stovky
lidí, nic na tom není. Elegantně jsem se
usmála, ještě elegantněji jsem si
„namastila“ špičku tága a koukala jsem, co
bych mohla uhrát. Ááááá tam je jedna
koule. Tak jsem se s největší elegantností
sklonila nad stůl a OUVEJ. Jak jsem se
ohnula, tak ze mě něco vyletělo. A věřte

mi, že to moc elegantní nebylo, znělo to
skoro celou hospodou. Chtěla jsem zalézt
do jedné z těch děr ve stole, ale nevešla
jsem se tam, chtěla jsem dělat jako by nic,
ale samozřejmě ani on a ani ostatní to
nenechali bez komentáře. Stála jsem tam,
rudla jsem a stávala se menší a menší až
nejmenší… nakonec mi to přišlo k smíchu.
Rada: Nepřítel se ukáže i tam, kde ho
nečekáte, aneb i vlastní tělo vás zradí.
Mějte se krásně, užívejte života, berte vše
s úsměvem a na podzim pa pa Vaše Zuzka

Rozhovor s…
ANNE ABEL,
předsedkyní SdJ-Ndb./Opf.
Jak dlouho už jsi v SdJ? A proč jsi se
stala její členkou – byl někdo z tvé
rodiny po válce odsunut?
V SdJ jsem od roku 1994. Bylo to tak, že
jsem nejprve zkrátka chtěla jet na nějaký
tábor – teprve později jsem pochopila, proč
vlastně SdJ vznikla. Moje babička pochází
z Brna a už moje maminka a její
sourozenci jezdili jako děti do Gaisthalu.
Takže kolikrát jsi už vlastně byla v Gaisthalu? S jakými českými vedoucími ses tam ještě
setkala jako s účastníky?
V Gaisthalu jsem byla celkem desetkrát, letos už to bude pojedenácté!!! V roce 1994 jsem
byla účastník, stejně jako Madla, Zorka a Tomáš. Od roku 1997 jsem jezdila už jako vedoucí
a na posledních dvou ročnících Gaisthalu Junior jsem byla hlavní vedoucí.
Co se Ti na Gaisthalu líbí nejvíc? Po těch deseti letech už se Ti asi nezdá být jen tak
docela obyčejným stanovým táborem…
Gaisthal pro mě znamená něco speciálního, zvláštního, protože to není jen tábor, ale taky
symbol naší oboustranné spolupráce a vzájemného přátelství. Pokud bych ale měla být
konkrétní, baví mě, že se tady každý rok můžu setkat s novými zajímavými tvářemi, a to jak
mezi účastníky, tak i vedoucími. Myslím, že něco takového je zkrátka lepší než se jen válet
v létě na pláži na dovolené.
Loni na podzim jsi převzala funkci předsedkyně SdJ-Ndb./Opf. Jak k tomu došlo? A
jaké máš představy a plány, co se další činnosti a aktivit v SdJ týče?
Už před volbami jsem poznala mnohé z činnosti v radě a věnovala jsem se různým úkolům.
Má předchůdkyně Marlene (ta, co nám tak dobře vařila loni na Junioru, ještě teď se olizuju,
ňam! – pozn. red.) tentokrát nemohla z časových důvodů kandidovat a já jsem ráda, že jsem
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od ní tuto funkci mohla převzít. Chtěla bych se víc věnovat práci s veřejností, aby se o SdJ, o
našem programu a naší činnosti dozvědělo více lidí. Od prosince 2003 máme mimochodem
nové webové stránky (adresa je http://www.sdj-ndbopf.de/, mrkněte se, můžete tu zanechat i
vzkaz v návštěvní knize), které by tomu také měly napomoct. Kromě toho je spolupráce se
Sojkou pro nás zvláště důležitá, máme radost z vydařených Sedlic a už se těšíme na letní
tábory.
Jak to teď u vás v radě vypadá? Jak vlastně funguje vaše rada?
Mezi radní patří Lena a Günter, kteří plní roli pokladníků, dále Sebi a Berni jako zástupci
předsedkyně a já. Krom toho jsou přísedícími (pozor, německý přísedící /Beisitzer/ odpovídá
našemu radnímu) Marina, Merle, Christian, Alex a Michi. Vídáme se pravidelně na radách a
jsme také ve stálém kontaktu se Sojkou. Společná práce nás všechny baví, a tak ani nevím,
jestli tomu mám doopravdy říkat práce!
A teď pár osobních dotazů – mohla bys nám říct několik základních údajů o sobě – jako
třeba kde bydlíš, co studuješ a tak dále?
Je mi 23 let a v současnosti studuju a také bydlím v Řeznu (Regensburg). Mám jedinou sestru
Lenu, která poslední půlrok také pobývá a studuje v Řeznu.
Jak dlouho už vlastně chodíš s Ginym?:o) Jaké jsou vaše plány? Nejste už třeba
zasnoubení…???
Brzo tomu bude sedm let, co spolu s Güntrem chodíme! Poslední dva a půl roku taky společně
bydlíme. Přestože existuje spousta všelijakých drbů, zatím nejsme ani zasnoubeni, natožpak
úplně „svoji“. Protože jsme ještě studenti, zkrátka ještě nevíme, co další roky přinesou. Ale
jestli se něco změní, tak se vám co nejdříve s novinkou ozvu! ; )
Jaké jsou podle Tvého názoru Tvé nejslabší a naopak nejsilnější stránky?
Abych přiznala pravdu, to, co od účastníků očekáváme a vyžadujeme, právě s tím mám doma
občas problémy. Jsem docela nepořádná a nezbývá mi než být neustále „na stopě“
nejrůznějším věcem, které se pak objeví až v momentě, kdy dojde na pořádný úklid. Ale
myslím, že mám také nějaké klady. Napadají mě (snad také v budoucnosti) různé kreativní
věci, takže s nudou zrovna problém nemám. Myslím, že se na mě moji přátelé mohou
vždycky spolehnout – a i když mi zavolají třeba uprostřed noci, pomohu jim.
Máš nějakého nejoblíbenějšího herce nebo zpěváka?
Líbí se mi různé nové filmy a hudba, co někde objevím, takže vlastně žádné stálé oblíbence
nemám. Teď třeba poslouchám Noru Jones.
A nějaký Tvůj vzor – existuje? Ať už je to Tvůj táta nebo někdo známý?
Mám ráda jednotlivé vlastnosti na různých osobách a ty obdivuju, ale žádný konkrétní vzor
nemám. Zkrátka na každém mám ráda nebo se mi líbí něco a nemohu říct, že bych jednoho z
nich řadila na úplnou špici.
Závěrečná otázka – máš nějaké moudro, které bys ráda našim čtenářům vyřídila?
Ani tady vám asi až tak docela neposloužím. Nějaké speciální moudro mě teď v rychlosti
nenapadá, to bych se asi musela pořádně zamýšlet. Každopádně bych ráda pozdravila všechny
Sojky a doufám, že vás zase brzy uvidím.
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Všechno se snědlo, ale co z toho se strávilo…?
Maškarní Sojkabál 2004 v Čelákovicích
Jako první se obligátně hlásí naše plesová referentka –
Kristínka! Voalá..
Nazdárek všichni!
Přestože jsem hodně z vás viděla úplně nedávno, tak už se mi
zase stýská, no jo.. Co nadělám.. ☺
Ples byl letos naprosto nepřekonatelný. Nápad převléct
sojkaples do maškarního hávu se ukázal jako skvělý. Já
osobně jsem měla trochu strach, že se hodně lidem nebude chtít vymýšlet masku a vůbec si
přidělávat „starosti“ navíc a že
buď vůbec nepřijdou, anebo se
spokojí s obyčejnými plesovými
šaty. Byla jsem pak příjemně
překvapená, když jsem viděla,
kolik přišlo lidí, a naprostá
většina v maskách! Ptáte se, jaké
to byly masky? Mohli jste narazit
opravdu na všechno: od jeptišky,
ďábla, trojice vězňů, přes
svalnaté
baletky,
chlupatou
zdravotní sestřičku, hubeného
supermana (zdravím Michiho
☺), který tam byl dokonce
dvakrát,
hejkala
a
nezapomenutelné prasátko. Sám
ředitel se obětavě vařil v masce
medvěda.
Lidí tedy nakonec přišlo spoustu
– možná, že je nalákal jedinečný
a osvěžující welcome drink, na
který jsem tajně šla víckrát, ale
nakonec mě bohužel vyhmátli .
Co také určitě napomohlo
zlepšení atmosféry a co by se
mělo rozhodně v příštích letech
zopakovat,
bylo
přehrazení
necelé poloviny sálu a tím
výrazné zmenšení prostoru.
Program byl letos pestrý, jako
ostatně každý rok. Předtančení byly dokonce dvě a bylo se na co koukat! Největšímu úspěchu
se těšily tanečnice, které dorazily až z daleké Plzně. Nechyběla tombola s vypečenou hlavní
výhrou a mnoha jinými zajímavými cenami. Já jsem teda opět nevyhrála nic, ale vím, že
jednou to prostě vyjde! ☺ Celý program perfektně uváděl Dava-fotbalista, kterému všechna
čest! Neměli bychom opomenout ani vypiplanou výzdobu a pochválit všechny, kteří se na ní
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podíleli. Na závěr bych ráda ještě poslala díky do místní kuchyně, kde připravovali strášně
dobré chlebíčky.
Ples byl zkrátka bezva (Pan ředitel se nezdá, ale je fakt hvězda! ☺) a podle ověřených a
nezávislých zdrojů má být příští rok zase ještě o trošku lepší!
A je tu hlavní vedoucí Sedlic – Pomík a jeho zhodnocení!
Velikonoční tábor Sedlice 2004 aneb Jak jsme to uvařili
Na začátku dubna Sojka už posedmé pořádala
česko-německý velikonoční tábor. Jako
nejvhodnější místo pro sojčí dovádění, vyvádění
a dělání psích kusů se zdála být ubytovna Pilský
mlýn v jihočeských Sedlicích. Ubytovací areál
v zalesněném údolí, těsně u rybníka s ohništěm,
umělou říčkou, možností sportovního vyžití a
čistým vzduchem naznačoval, že nás tady čeká
nejeden nezapomenutelný zážitek. Na první
pohled to v lecčems připomínalo starý dobrý
Bohdalov.
Teď vám povím jak jsme to tam vlastně celý
uvařili … Představte si celý to parádní
zalesněný údolí s rybníkem a vším možným vybavením jako jeden obrovitanánskej hrnec! No
a do tohohle kotlíku se naveze 24 natěšených českých a 20 německých táborníků a mezi ně
zamícháme dvanáct vedoucích. Pod tím vším zažehneme plamen zápalu dávných vynálezců a
objevitelů po něčem novém. Když se to začíná zahřívat, přihodíme tam sranda Seznamovací
hry a trhlé Hry bez hranic, pak přidáme trochu kostýmů a sem tam nějaké poučné divadélko.
A už to začíná mít trochu barvu. Dále přisypeme nějaké to sportovní náčiní při táborové
Olympiádě a už to všechno vaří a bublá. Pak postupně přilijeme trošku Karaoke na lepší chuť,
přidáme trošku Gubersauce na zjemnění chuti a zamícháme. Opepříme Akčními hrami,
přimícháme celodenní výlet. Dále přihodíme pár velikonočních vajíček a pomlázek. Celé to
zamícháme. Už nám to pěkně vře. Na ozdobu si dáme novopečeného Mr. a Miss Sedlice, pak
to celé přecedíme přes Geländespiel. Zahustíme to Fernseherabendem a
Brettspielolympiádou. A nakonec si to celé dáme s Abschlussabendem a závěrečnou párty (to
jsou tradiční sojčí táborové ingredience). Mňam, mňam.
No a když jsme si z tohoto báječně vonícího a všemi chutěmi a barvami hrajícího kotlíku
všichni nandali pořádnou porci, už navždy
to pro nás zůstane jen jedno: Delikatesa.
Něco, co vám nažene sliny do úst, když na
to jen pomyslíte, srdce vám začne rychleji
bít a vy máte chuť nacpat si toho plnou
pusu a snad se zadávit. Jenomže teď, když
už je po táboře, nám každému nezbývá nic
jiného než jen vzpomenout na tu senzační
chuť, na prázdno polknout a říct si :
„MŇAM ! To bylo dobrý! ………přidává
se tady někde???“
Byl to zkrátka tábor se vším všudy.
Největší putování tohoto roku po historii
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největších vynálezů a objevů lidstva. Letos jsme měli velmi zajímavé, poučné a zábavné
téma. Dozvěděli jsme se o úžasných lidech, pokroku lidstva a konání člověka v celé délce
jeho bytí. Spoustu zajímavých informací o zcela obyčejných věcech, s kterými se denně
setkáváme, jako je oheň, čas, řeč, peníze, doprava, hudba….
Ubytování bylo naprosto vyhovující, vařili nám taky dobře, porce byly dostačující a nikdo
nehladověl. Program zúčastněné bavil a srandy jsme si všichni užili kopec. Až na to smutné
loučení. To nezůstalo leckteré oko suché. Ach.
Už teď se těším, až budeme vařit Sedlice 2005. Bylo to zase nejlepší. Sojce třikrát zdar !
Tomík
No, za další tu máme krátké zhodnocení stran účastníka, Roberta „Boba“ Stolhofera. To je
takový start a pak už pokračují jednotlivé zprávy dne :-)
Tento den se mi velmi líbil a zamlouval, jako všechno ostatní na tomto táboře. Tento tábor je
velmi neobvyklý, ale hodně se na něm naučíme. Dokážeme se spřátelit s jinou národností než
jsme my a nedělá nám to problém. Sojka a SdJ jsou organizace, které mi daly pořádnou sílu
do života a dokázaly, že to, co nám někdy nejde, tak je z lenosti a ne z toho, že by to nešlo. A
dny strávené na těchto táborech mají vždy šťávu, vždy je vše řádně připraveno a pokud se
neříká „mě se nechce, to je nuda nebo mě to nebaví“, tak je to úplně nejlepší. Jenže děti jsou
děti a tomu se nedá poroučet. Jestli si to bude někdo číst, tak ať dává pozor na to, co někdy
říká, někomu to může ublížit, i když to není nějak sprosté. Všichni si užívejte jako nikdy a
nebojte se usmát, pak to bude super. S pozdravem z Velikonočního tábora v Sedlicích Robert
Stolhofer.
Tagesberichty ze Sedlic
??? – neděle 4.4.
Cesta autobusem (když jsme ho konečně našli) proběhla v pohodě. Po příjezdu byla večeře.
Moc všem chutnala. Potom jsme měli dost času na vybalení a například hraní ping pongu.
V osm hodin se všichni sešli dole a seznámili se navzájem a hráli super hry.
Christina Kaiser
Um 11.11 Uhr fuhren wir in
Freising weg, bis wir um ca.
17:00 Uhr im Lager waren
fuhren wir viel mit Zug
dann mit dem Bus. Die
Fahrt war sehr lange, dass
fand ich blöd. Als wir hier
waren wurden wir in unsere
Zimmer eingeteilt, dann
hatten
wir
Zeit
sie
einzuräumen (die Zimmar
sind gross und sehr schön).
Das Abendprogramm nach
dem Essen war auch schön
und lustig.
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Martin Královec – pondělí 5.4.
V pondělí jsme měli budíček v 7:30, což je dobrý. Ráno jsme začali velmi doboru snídaní a
zpěvem s písní „ Heraus, die wieder grün“. Asi tak za jednu hodinu jsme si na dveře od
pokojů vyrobili plakáty, což bylo super. Také jsme měli taneční a jazykoví kurz, zaspívali
jsme si a to bylo vše za dopoledne. Oběd jsme začaly výbornou hovězí polévkou a gulášem.
Okolo tří hodin jsme začaly hrát hry bez hranic. Tyto hry neměly žádnou chybu, akorát začalo
pršet a to byla smůla. Přesunuli jsme se do budovy a pokračovali a pak už to bylo dobrý.
Okolo šesti hodin jsme šli na večeři, byla to „uzená rolka“. Moc jsme si pochutnali. Večer
jsme se šly dívat na film „BIDL GUS“, ale technyka zklamala a po velké úsilí vedoucích,
jsme film vyděly německy. Většina odešla, ale i německy to bylo dobrý. Večer jsme skončili
opět písní a to „Nezacházej slunce“. Po této písní jsme šly na kutě. Tendle den neměl chybu a
vedoucí ho zvládly na 200 %.
??? – pondělí 5.4.
Na dnešním dni se mi
líbilo, že nás učili
tancovat, učili jsme se
nové slovíčka a bavilo nás
to. Taky mě potěšilo, že
půjdeme poprvé ven.
Líbilo by se mi, kdyby
jsme se jeli vykoupat do
bazénu. Bavili mě hry
uvnitř víc než venku. Byla
zábava. Líbilo se mi, že
jsme mohly hrát pinpong.
Jindy je to tam obsazené.
Nelíbilo se mi, že když
jsme tancovali kluci u
toho dělali blbosti
a
nechtěli tancovat. Jsou to
kluci. Jinak myslim, že
dnešek byl dobrej.
Hannah Weber
Als wir uns am Morgen alle versammeld hatten, sangen wir das Morgenlied und frühstückten.
Dann hatten wir eine halbe Stunde Freizeit und anschliesend haben wir ein Zimmerschild
gebastelt. Dann machten wir einen Sing-Tanz und Sprachkurs, der lustig war. Wir aβen zu
Mittag, das mir geschmeckt hat. Am Nachmittag spielten wir das Spiele ohne Grenzen. Das
war sehr lustig. Zum Abendessen gab es Kartoffelbrei und angebratene Wurst, dass mir aber
nicht besonders geschmeckt hat. Um 20.00 Uhr haben wir den Film Meatleguese angesehen.
Der Tag war in allem ganz schön.
??? – úterý 6.4.
První den se mi zdálo ve snu, že už mluvím plynule německy. Hry byly dobré až na ten běh
v lese, protože mě dnes bolej nohy. S němci jsem si ještě moc německy nepopovídal. Mohl by
být ale budíček tak o 1 hodinu déle. Taky by mohla být nějaká bojovka.
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Karin Kolmanová – úterý 6.4.
Dnes jsme si užili spoustu zábavy, legrace a nikdy jsme se nenudili. Odpoledne byli fak dost
dobrý ale i těžký soutěže. Večer to bylo fak super, hráli jsme hru „Sedlice hledá
SUPERSTAR“ a vyhrali to zaslouženě nejaky holky. My jsme to docela skazili, doufám, že se
to aspoň trochu líbilo. Moc dobře nám tu vaří a doufám, že to bude pořád tak skvělí jako teď.
Bettina Huber
Nach dem Frühstück wurde uns mitgeteilt, dass wir am Abend eine Playbackshow machen
würden. Ich glaube dass das keinem gut gafllen hat. Dass wir den ganzen Vormittag üben
dürften fand ich gut. Nachmittag war der Paarlauf den ich nicht gut fand, weil wir uns
verlaufen haben. Der Abend war wieder schön. Alle haben gut getanzt. Den Betreuerauftritt
fand ich super.
Michaela – středa 7.4.
Den se mi ze začátku nelíbil, protože nejsem zvyklá cvičit. Začínali jsme Lagr olimpiádou.
Samozřejmě musím také upozornit na skvělou snídani, která mi vždy velmi chutná. Po
olimpiádě byl opět dobrý oběd. Po obědě jsme v budově hráli hru Gupersause, která mě
bavila. Asi kolem čtvrté hodiny máme svačinu, pomazánku s rohlíkem nebo chlebem. V půl
sedmé máme večeři. Velmi mi chutnají jídla, co zde vaří. Po hře Gupersause následovala
Actionspielabend. Noční hry ukončujeme cca 22 hod a potom je večerka. Potom následuje
neklidná příprava na spánek a ráno máme budíček v 7 hod. a 30 min. Nato, že jsem na táboře
poprvé se mi tu líbí.
Sven Jäger
Gestern wurden wir um 7:30 von den Betreuern geweckt und anschlieβend von ihnen zum
Frühsport verdonnert. Der Frühsport bestand aus einem Lauf. Als wir zurückkamen war das
Frühstück schon vorbereitet und wir konnten es verspeisen. Es mundete allen sehr gut.
Danach hatten wir Freizeit. Und schon waren wir beim nächsten Programmpunkt „Der
Olympiade“ angekommen. Bei igr galt es sein Geschick im Weitsprung, Sprint, Volleyball,
Fuβball und Tischtennis zu beweisen. Alle waren begeistert aber erschöpft und freuten sich
schon auf das Mittagessen. Es gab Francözische Kartoffeln mit Speck und Salat. Danach
hatten wir wieder Freizeit. Nun spielten wir das Spiel „Guber sause“ wobei man im ganzen
Haus versteckte Karten mit
dem passenden Nummern
zufinden. Die Spiel endete um
ca. 16:30. Dann hatten wir
wieder
Freizeit.
Zum
Abendessen gab es ReisGemüse-Fleisch
gemischt.
Danach
war
der
Actionspielabend in dem man
Geschickt, Intelligenz und
Schnelligkeit
beweisen
mussten. Man musste auf dem
Kopf
liegenden
Münzen
weitergeben und aus einen
Klamotten galt es die längste
Schlange zu bilden.
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Matěj – čtvrtek 8.4.
Ráno začalo, jako vždy, oblíbeným budíčkem. Přes to, že dnes budila Móňa, tak se vstávalo
velice těžce a nikomu se nechtělo z postelí. Po raní hygieně následovala snídaně, kterou
milujeme a vždy se na ní těšíme, jelikož nám dodá energii na celý den. Po přečtení denního
rozvrhu sem si myslel, že dnes bude „Postenlauf“. Ale vedoucí nám vzápětí řekli: „Jedeme na
výlet, vemte si plavky“. Po této větě všichni ožili a těšili se na skvělý den se skvělými
vedoucími v nedalekém městě. Po příjezdu do Písku nás vedli do muzea elektřiny. Zde sme
viděli výrobu elektřiny z vody. No byl to celkem mazec. Všechno se tam točilo a smrdělo. I
přesto to bylo hodně zajímavý. Následovalo „Stadt rallye“, kde jsou různé úkoly a ty je musíš
splnit. Měli jsme na to + a půl hodiny, no a moje skupina to měla za třičtvrtě hoďky. Prostě
sme dobrý, já vim. Po splnění zadaného úkolu jsme měli rozchod. Stačil na to, abych si dal
pizzu a trochu si odpočinul v parku na lavičce. Když všichni dorazili na místo, vydali jsme se
do bazénu na pořádnou koupačku. Bazén byl v klidu, ale co tam bylo nejlepší? Sauna!!! Byla
to naprostá bomba!!! Po koupeli a vysaunění jsme vyrazili domů. Příjezd v klidu, následovala
večeře a oznámení, že bude dižina! Všichni nadšený, jelikož nás to velice baví a tancujeme
rádi. Byl to prostě parádní den.
Maxi Hantschk
Am Donnerstag wurden wir um 7:30 Uhr von den Betreuern geweckt. Danach gingen wir
zum Frühstück. Dan wurden wir gefragt, ob wir lieber ins Schwimmbad gehen wollen oder
hier bleiben. Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Bus nach Písek. Als wir angekommen
sind, gingen wir in das Wasserkraftwerk unter dem Felsen. Danach wurden wir von Madla in
Gruppen für die Stadtrallye eingeteilt. Als wir fertig waren hatten wir Freizeit. Dann gingen
wir ins Schwimmbad. Danach fuhren wir wieder mit dem Bus zurück nach Sedlice. Dann
hatten wir wieder Freizeit. Als Abendprogramm hatten wir diesmal Disco.
Nikola Trnková – pátek 9.4.
Ráno
začalo
obvyklou
rozcvičkou, která někoho
nebavila. Snídaně dobrá. Po
obědě byla příprava na večer,
to byla nuda, ale museli jsme
to přežít. Zábava byla
připravovat vejce i vymýšlet
básničky. Tanec nám nešel,
ale uvidíme večer. No, oběd
se jim moc nepovedl, ale
polévka dobrá. Pak oblíbený
„freizeit“, který baví úplně
všechny. Barvení vajíček bylo
fajn a hry potom ještě lepší,
protože jsme nebyli ve
skupinkách. A nej. byl
volejbal s Konny. Večeře byla ňamka. Po večeři jsme se připravovali na dnešní večer, bylo to
náročné, když nás bylo tolik, ale nakonec to vyšlo. Večer se nám nejvíc povedlo vejce. To
ostatní nám taky vyšlo, ale porota to ohodnotila jinak. Bylo to strašně úmornej den a sem
ráda, že skončil. To je vše aš na to že by se vedoucí mohli chovat jinak.
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Rico Spyro
Am 9.4. weckten uns die Betreuern um 7:30. Dann mussten wir uns schnell umziehen, weil
wir uns um 7:50 Uhr zum Frühsport trafen. Nach dem Frühsport dürften wir dann
frühstücken. Als das Frühstück vorbei war gab Lena und Verdcha bekannt das wir uns alle in
Gruppen einteilen sollen und dass jede Gruppe ein Kostüm, eine Erfindung, ein Sketch und
ein Gedicht über einen Betreuereinen, auβerdem sollten alle Jungs und alle Mädchen einen
Tanz einstudieren. Den Vormittag hatten wir dann Zeit das vorzubereiten. Dann gab es
Mittagessen. Nach dem Mittagessen hatten wir dann Freizeit. Um 14:30 Uhr trafen sich die
Jungs drauβen zum Ruten basteln, und Mädchen im haus zum Eiern bemalen. Als wir fertig
waren konnten sich alle aussuchen was sie machen
wollten.
Entweder
ein
fortgeschritenen
Tschechischkurs, ein fortgeschrittenen Deutschkurs,
Fuβball spielen, Volleyballl spielen oder Basketball
spielen. Um 18:30 Uhr gabs dann Abendessen.
Danach hatten wir Freizeit. Um 20:00 Uhr mussten
dann alle Gruppen das vorstellen, was sie vorbereitet
haben, das war der 1. Teil. Der 2. Teil war die Wahl
zu Misses und Mister Sedlice 2004. Um 22:20 Uhr
war dann Betruhe.
Pepa Křepelka – sobota 10.4.
Dnes ráno, když jsem vstal a vyčistil si zuby sem se
šel podívat na rozdělení služeb a zjistil že mam
zpravu dne a docela jsem se viděsil. Nevěděl jsem
sice, co budu psát, ale teď už to vím, protože je večer.
Po snídani jsme měli chvíli klid ale pak následoval
program kde jsme vyráběli brýle, přívesek do auta,
obrázek a loď s špejlí a papíru a z igelitu
a to jsme dělali do oběda potom sme měli
klid, ale za nedlouho jsme šli na oběd.
V odpoledne ve štvrt na tři jsme se vidali
na výlet po skupinkách a plnili různé
úkoly. První úkol bylo zatloukání hřebíků
a řezání pilou na čas. Pak ještě uplynula
dlouhá cesta s různými posty, ale ten
poslední byl nejlepší a to plutí na
lodičkách na čas. Po této disciplíně jsme
se vrhli na večeři. Po večeři bylo divadlo a
po divadle jsem začal psát tuto zprávu dne
tak zase někdy.
Linda Šutová – sobota 10.4.
Dnešní den se mi líbil. Dopolední přípravy byly horší, ale odpolední pochod s úkoly byl
super. Trochu mě mrzelo že trochu pršelo. Večerní soutěže byly dobré, ale dlouhé.
Petr Vondruška – 11.4.
Hned ráno nás čekalo docela nepříjemný probuzení, protože Günther přiběhnul do našeho
pokoje s řehtačkou v ruce. Naštěstí nás nečekala ale žádná rozcvička. U snídaně, která byla
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stejná jako vždycky, na nás (jako vždycky) nezbyla žádná šunka. Dopoledne jsme příjemně
strávili hraním několika různejch her. Naše skupina sice nebyla právě nejlepší, ale aspoň jsme
se jako obvykle dobře pobavili. Při obědě jsme naše žaludky obohatili o řízek s kaší. Během
odpoledne nás bohužel začali opouštět někteří ze zdejších hostů (sojky jako Kuba, Kristýnka,
Terka a Pája). Když jsme připravovali scénky na závěrečnej večer už nám všem začínalo bejt
docela smutno a dokonce se objevila nějaká ta slzička. Potom přišla poslední večeře a
poslední společně strávený chvíle.

Zápisy z rady občanského sdružení SOJKA – spolek mladých
Místo konání: Albrechtice v Jizerských horách
Datum: 1. 1. 2004
Přítomní radní: Leopold Černý, Magdaléna Černá, Lukáš Kadleček, Michal Janoš, Petr
Špičan, Monika Ženíšková, Veronika Linková, David Andrle
Nepřítomní: 0
Přítomni přísedící: Kristina Klapalová, Tereza Pražská, Zuzka Koslerová, Jan Pavlíček,
Pavel Bobek
Témata: ples v Čelákovicích, podrobné organizační záležitosti, Sedlice – personální
obsazení, domluva nad propagací, projekt „Spiegel“ pro Fond budoucnosti, Zobák dokořán,
personální obsazení akcí v roce 2004
Místo konání: Nová Role
Datum: 13.-15.2.2004
Přítomní radní: Leopold Černý, Magdaléna Černá, Lukáš Kadleček, Petr Špičan, Veronika
Linková, Tomáš Pavlíček, David Andrle, Michal Janoš, Monika Ženíšková
Nepřítomní: 0
Přítomni přísedící: Pavel Bobek
Témata: ples – rozdělení funkcí, finanční pojednání pokladníka, internetové stránky, debata
nad průběhem všech podzimních akcí v BRD, domluva na jednání s německým partnerem
apod.
Místo konání: Sedlice
Datum: 11.4.2004
Přítomní radní: Leopold Černý, Lukáš Kadleček, Petr Špičan, Veronika Linková, Tomáš
Pavlíček, Michal Janoš, Monika Ženíšková
Nepřítomní: Magdaléna Černá, David Andrle
Přítomni přísedící: Kristina Klapalová, Jan Pavlíček, Pavel Bobek, Tereza Pražská
Témata: zhodnocení velikonočního tábora v Sedlicích, příprava na EU-víkend, personální
obsazení letních akcí, kontrola vyúčtování plesu.
Ahoj všechny moje berušky a berušáci, zajíčci a vajíčka.
Ani nevíte, jak mi všichni chybíte a jak bych chtěla být
v tento krásný jarní čas s vámi všemi zpátky v Sedlicích
a pro toho, kdo tam nebyl, tak o toooooolik přišel, teda
podle mě. A přikročím k též příjemné věci, a to k
vyhodnocení Sojtěže z minulého předvánočního
Zobáčku. Tak a hádejte, kdo je ten šťastlivec? NO
PŘECE!!!! Petr Vondruška, který se dopočítal
celkového věku radních – 210ti let. Gratuluji mu a ty,
Petře, se těš na nějaké překvapení:-) A také jsem chtěla
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poděkovat klukům, kteří vyhráli celotáborové bodování pokojů a vzdali se plyšáčka
playboyáčka ve prospěch trhlé vedoucí. Děkuji a o ušáka se starám jak o vlastního. Mějte se
všichni nádherně, učte se, nezlobte, myjte si uši a nohy. Pac a pusu vaše věrná Verča

Špigiho kutilský koutek
Zdravím všechny ze sluncem zalité jihočeské metropole
Budějce !!!
Jsem tu zas já, známý to kutil Špigy, ve vaší nejoblíbenější
rubrice ze všech … ;) Pro tentokrát jsem si pro vás připravil
velice praktickou věc, která se vám hodí obzvláště v těchto
horkých a slunečných dnech. Jedná se o nefalšovaný,
překrásný a báječný Sojkakšilt. Zajisté se vám už někdy stalo,
že vám sluníčko prudce svítilo do očí, museli jste pořád mžourat a skoro jste neviděli, že ? No
vidíte, a po dnešku je tento problém navždy vyřešen !! Stačí vytáhnout váš praktický
Sojkakšilt z torny, nasadit si ho do čela a je to !!
Návod na sestavení Sojkakšiltu je jednoduchý :
Připravte si nůžky a gumičku. Vezměte časopis, vystřihněte báječný Sojkakšilt, v rozích
udělejte dírky (doporučuji vám nějaký ostrý nástroj, např. nůžky, či ořezaná špejle, nebo
nebozízek…), dírkami provlékněte gumičku a na koncích dobře zauzlíkujte… Hotovo. No
není to báječné, Gábi ??
Mějte se nej,
Špigy.
P.s. Špíčovo kšilt najdete na zadní straně, jo? Tak jo.
Ahoj Sojky! Všechny vás s radostí zdravím v tomto jarním
čísle Zobáku. Dlouho jsem přemýšlel, co vám tentokráte
povím; no a protože jsem před několika týdny navštívil na
chvilku jedno nejmenované rakouské gymnázium, napadlo
mě, že vám o tom něco málo napíšu. Je to sice docela
obyčejné gymnázium kousek od našich hranic v Horních
Rakousech, ale i leccos zajímavého se tam najde. Tak třeba se
mi tam ve výprodeji ve školní knihovně podařilo najít českou
učebnici latiny…☺ Ale o to tu teď nejde. Na této škole se
totiž někteří studenti učí česky – ano, čtete správně! A tak
téma tohoto P.S. bude znít:
MLUVITI ZLATO
Zdá se, že v onom rakouském gymnáziu se splnily sny českých obrozenců. Když jsem
dorazil do třídy, všichni se mi představili česky. Dokonce jsme zpívali písničky v češtině a já
jsem – i při své hlasové impotenci – zazpíval melodii k našim známým „Mostům“ (Staňme se
mosty…) a dalším gaisthalským hitovkám, které jsme pak zpívali dvojjazyčně. Pravda, nebylo
to vždycky úplně jednoduchý a člověk se musel trošku snažit, aby přesně porozuměl, a
naopak sám sebe hlídat, jestli zřetelně vyslovuje. Ale řeknu vám, že to stálo za to!
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Mezitím jsme seděli v kroužku a povídali o všem možném. Tentokráte už německy. A
mě mile překvapilo, že tady za hranicemi žijí lidi, staří jako já, kteří se zajímají právě o nás, o
to, jak to funguje u nás ve školách, jak asi tak probíhá průměrný den průměrného Čecha jako
jsem já… Bylo to zvláštní, protože člověk by čekal, že se ti lidé spíš pojedou domů dívat na
americký seriál a předtím si ještě zajedou k McDonaldovi na oběd. Ale ono ne! Realista
zjistil, že tentokrát v pomyslném souboji vyhrál optimista, přičemž i on žasnul, co všechno
oni o nás nevědí.
No a jak jsme tak povídali, vyprávěli, přeháněli, já si v jeden moment vzpomněl na to,
co nám vždycky říkala naše
profesorka na němčinu: „Nejdřív se
musíte naučit gramatiku, pak teprve
přijde na řadu mluvení“. A pak mi
nezbylo než se trpce pousmát.
Nebylo přece důležitý, jak jsme
mluvili – jestli správně, nebo
s chybami – ale jestli jsme mluvili.
Dokážete si představit, že bychom
třeba
v Gaisthalu
nebo
na
velikonočním táboře byli všichni
zticha jen proto, že víme, že
mluvíme německy s chybami? A
pokud bychom to chtěli dotáhnout
ad absurdum, nemohli bychom
mluvit ani my, protože přece taky nemluvíme bezchybně. I ona tolik (ne)milovaná televize
Nova by musela zmlknout se svým „sledujete vaše televizní noviny“.
Takže suma sumarum: Jistěže děláme spoustu chyb, a přece je to lepší, než mlčet jak
leklá ryba. A to je asi to nejdůležitější, co by si měl každý z nás, ať už se učí německy,
anglicky, francouzsky nebo třeba česky, zapamatovat. Jednak proto, že chybami se člověk učí,
a dále kvůli tomu, že komunikací v cizím jazyce si nejen procvičíme jazyk samotný, ale také
si rozšiřujeme vlastní obzory, které jsou obvykle omezeny prostředím, v němž sami žijeme.
Mějte se hezky! A až vám nějaký váš neoblíbený pedagog dá pětku z konjugací nebo
bůhví z čeho, vzpomeňte si na tenhle článeček, třeba si tím trochu ulevíte. Už se na vás
všechny těším v Gaisthalu! Váš Pája
Ještě na závěr krátká zprávička všem Sojkám pánského pohlaví – zdá se, že
v Rakousku se česky učí hlavně holky, takže pozor na to!!! Ale vy, milé slečny, nebuďte
smutné, protože i nějaký ten kluk se tam najde. Tak ale teď už doopravdy končím. P.
To byl zase nášup, co? Taková spousta informací a všeho, to je něcíčko, co? Tak koukejte
příště přispět taky svojí troškou do mlýna. Pápá!!

Loučí se s vámi za redakční radu Madleska bez leska
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