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Reportáže z obou etap Gaisthalu
Připravujeme členské shromáždění – více informací uvnitř!
JAPA 2008 – zhodnocení této vypečené sojčí akce …
Lukyho bulvár, Sojka na drátě a další oblíbené rubriky …
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CO
Dva roky uplynuly jako voda a máme tu další členské shromáždění
za účelem zhodnocení uplynuvšího funkčního období a volby
nové rady spolku pro nadcházející dva roky.

KDO
Shromáždění je určeno pro každého člena Sojky, který má zaplacený
členský poplatek za rok 2008, nicméně hlasovací právo a právo volit mají
dle stanov spolku jen ti členové, kteří jsou starší 13 let.

KDY
28.– 30. 11. 2008

KDE
V pražské Hostivaři v malebném areálu Toulcova dvora.
Bližší informace o objektu naleznete na www.toulcuvdvur.cz .
Ostatní informace naleznete na našich stránkách www.sojka.cz.
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MADLESČIN ÚVODNÍČEK

Miláčkové a Miláčky,
dovolte mi prásknout se hned v úvodu úvodníku.
Tak tedy hned v úvodu úvodníku předesílám, že je to
úvodník poslední, neboť můj čas se naplnil a na blížícím
se členském shromáždění by se měl ustanovit jiný zobákový tým a jiný šéfredaktor či šéfredaktorka.
Dovolte mi proto tentokrát trochu více vzpomínek
a sentimentu, než by se slušelo. Klasický úvodník dneska
zapomeňme, zkrátka v tomto čísle je všechno, jak se na
potáborový Zobák sluší a patří a většinu z obsahu se
dozvíte hned v Terčiných aktualitách.
Promiňte mi neklasickou formu. Berte to jako takovou úlitbu jedné staré Sojce, která se Zobákem srostlá
jest a pro kterou bude odchod z redakční rady něco jako
amputace končetiny :-)
Mám takové čtyři vzpomínky z historie (nebo okruhy
vzpomínek), které bych ráda zmínila.
Vzpomínka číslo jedna je prastará. Na sklonku roku 1997 (to je už JEDENÁCT let), 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 – Madlo,
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 taková,
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 …
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Vzpomínka číslo dvě je Zobák a čelákovické víkendy.
Dřív to bylo zkrátka o tom, že jak jsme ještě nebyli tak
přetechnizovaní, tak jsme se fakt nad každým číslem sešli a věnovali tomu víkend … Společně jsme u toho seděli,
sázeli fotky, pak jsme to šli společně různě poslepovat,
okopírovat, naobálkovat, ručně nadepsat a naslintat
známky a v neposlední řadě taky společně oslavit :-)))
Tyhle víkendy budu mít do smrti v paměti, myslím, že
větička „přijede Madla a bude se dělat Zobák“ byla ve
své době pojem, co kluci? :-)))
Vzpomínka číslo tři je ještě z podobného ranku a sice
Zobák a Lukšův počítač. Tam hodně čísel vznikalo a tam
se taky vždycky, ale opravdu vždycky něco – promiňte
mi ten výraz – podělalo! Znáte Lukyho, je to kliďas, ale
věřte, že byly chvíle, kdy jsem ho viděla, kterak vzteky
mění barvy. Třeba když dosavadní práce zmizela, Zobák
plácaný ve wordu se rozjel do všech stran přidáním jedné
tečky, tiskárna zničehonic přestala tisknout nebo tiskla
jenom něco, prostě prča :-) A potom většinou jen my dva
na radě věděli, že i když má aktuální číslo spoustu much,
tak je fakt zázrak, že jsme to v termínu ušmudlali …
Vzpomínka číslo čtyři jsou přispěvovatelé. Dodneška mám schované dopisy!!!, ve kterých mi přicházeli od
členů Sojky příspěvky do Zobáku … To byla nepopsa-

MADLESČIN ÚVODNÍČEK

telná radost, že to někdo se mnou sdílí a rád přispěje.
A ještě musím zmínit Terku a Páju, na které si pamatuju
z dob, kdy ještě byli malí špunti a jezdili na tábor jako
účastníci, jako na jedny z největších „těšičů“ na nové číslo. Vězte, že když si člověk představil, jakou jim to udělá
radost, tak se mu pracovalo daleko, daleko líp.
No a dál? Dál už je to ve vzpomínkách změť všech
možných tváří, co prošly Zobákem, různých rubrik,
nekonečných úprav a diskuzí do noci, co a jak a proč,
měnících se obálek … Prostě rozběhlý živý časopis, který
už dááááávno nepotřebuje „držet za ručičku“, ale který
obstojí ve velkém světě i beze mě :-)
A tak tedy milé Zobačisko, přeji Ti ještě spoustu
popsaného papíru, hodně věrných čtenářů a schopnou
partu, která Tě zase popostrčí někam dál.
A nemůžu se rozloučit jinak než nějakou veršovánkou, protože to byla vždycky moje poznávací značka
a dělám to moc ráda.

Milí drazí miláčkové a miláčky,
už jsem vyplácala všechny rýmy,
už tu byly všechny koláčky i natáčky,
nahraďte je novými a svými.
Tolikrát jsem přála za redakční radu,
k Vánocům, svátkům i dnům všedním,
myslíte si, že ty rýmy kradu?
Ne, a proto skončím už jen jedním.
Ať Zobák vzkvétá a ať mu každá ruka zatleská,
s ním i s vámi se loučí
Madleska s leskem i ta bez leska :-)
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

Z

áří se nám rozzářilo, sice odneslo prázdniny, ale
zase do vašich poštovních schránek přiválo podzimní vydání Zobačiska, na které jste určitě netrpělivě
čekali. Doufám, že i moje rubrika patří mezi ty očekávané, a že už se těšíte na novinky, které pro vás pečlivě střádám. Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše
a rovnou vám naservíruji to nej, v čem toto léto měla
Sojka své pařátky (jakože v čem měla pracky, pracičky,
prostě že to je její práce).

B

yl by hřích začít něčím jiným než dvěma důležitými sojčímy a sdjoťáckýmy „produkty“ (neuděláme si ochrannou známku?) – tábory Gaisthal Klasik
a Gaisthal Junior. Průběhu obou těchto táborů je v tomto vydání Zobáku věnováno mnoho místa. Vy, co jste
se táborů účastnili máte možnost si aspoň na chvilku
zavzpomínat na léto, pak si možná ještě přečíst nějakou
tu marionetku, co máte zamčenou v šuplíku, pak možná
zamáčknout slzu, kdo ví … Vy, co jste zůstali doma, si
taky přečtěte, ať máte šajn, co se vlastně dělo. Vrchními
táborovými reportérkami jsou Adéla a Anetka, obě slohově velice zdatné, takže to bude stát za to!

V

rukou teď držíte Zobák dokořán i vy, co nejste členy našeho sdružení, ale byli jste na táboře. A právě
vám bych chtěla připomenout, že abyste Zobák dostávali pravidelně (po táborech, a to je jediná výjimka,
posíláme Zobák i tzv. „nečlenům“), musíte se stát členy
sdružení. Další výhody, které na vás se sojčím členstvím
čekají, jsou např. slevy na tábory, možnost účastnit se
akcí Sojky a SdJ určených pouze členům sdružení, anebo se účastnit členského shromáždění, o němž v tomto
čísle ještě bude řeč.

S

tát se členem není žádná věda, naopak, neexistuje nic jednoduššího. Stačí rozbít prasátko (nebo
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poprosit rodiče), dojít na poštu a složenkou zaplatit
(anebo ještě jednodušší prostě převést z účtu) 100 Kč
na Sojkaúčet u eBANKY (nyní již Raiﬀeisenbank neboli „Rajfky“), č. ú. 287658001/5500. Nezapomeňte
uvést své jméno, ať víme, který šťastlivec rozšířil naše
řady.

P

osledním, ještě o fouseček letním a ne podzimním sojčím trhákem byla JAPA 2008, která se
vzepřela tradici a přesunula se na konec léta, snad
v pokušení, vám ještě malinko protáhnout prázdniny.
To se jí snad podařilo. Já osobně jsem byla při tom
a musím říct, že jsem se náramně bavila a též jsem se
i něco nového dozvěděla. Podrobné reporty najdete
uvnitř Zobačiska.

D

alší žhavou novinkou, kterou jsem si pro vás
připravila, možná teď vypálím bulvární rybník
Lukymu, hehehe, je, že nás náš předseda Pája Bobek
opouští na půlroční pobyt do zahraničí. Ale pozor, nepojede na západ, jak byste si možná mohli myslet, ale
jeho cílovou destinací bude Polsko. To jsou věci, přátelé.
Aby se nám tam Pája ještě nenaučil šišlat :-)

T

ak a úplně nakonec tu mám zprávu nejen pro účastníky druhé etapy. Jak určitě víte, tak nám letos
na druhé etapě unesli hlavního vedoucího Páju (ano,
toho, co v předchozím odstavci jede na studijní pobyt
do Polska). Propukla velká panika, nikdo nevěděl, co si
počít. Zaplatit či neplatit výkupné – to byla ta otázka.
Vše naštěstí dobře dopadlo a Pája byl osvobozen elitní
jednotkou K11. Náš krimifotoromán si můžete prohlédnout na www.sojka.cz!

Terka

ZVEME VÁS NA …

ČLENSKÉ

SHROMÁŽDĚNÍ

Podzim klepe na dveře a jelikož je rok 2008 rokem
sudým, je načase, aby se opět po dvou letech sešel
nejvyšší orgán spolku – řádné členské shromáždění.
Stanovy spolku jasně ukládají, jakým způsobem a kdy
má být informace o konání členského shromáždění
všem členům oznámena a samozřejmě i letos se těchto
stanovených pravidel budeme držet. Tuto zprávu tedy
prosím neberte jako oﬁciální pozvání a oznámení, neboť
to každý řádný člen obdrží poštou, nejméně 15 dní před
jeho konáním. Ale zase není na škodu si důležité věci
oznámit s dostatečným časovým předstihem, a tak mi
dovolte, abych vám jen tak lehce v obrysech nastínila,
jak to letos bude vypadat.
Termín členského shromáždění je 28.– 30. listopadu 2008. Místem konání bude Praha, konkrétněji
Praha-Hostivař a ještě konkrétněji Toulcův dvůr (www.
toulcuvdvur. cz) – malebný stateček přímo ve velkoměstě! Členského shromáždění se může účastnit každý, kdo
má řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2008. Vy
ostudy, které nemáte v pořádku členské příspěvky na
rok 2008 máte poslední šanci zaplatit a moct tak být při
tom. Pro účast nestanovujeme žádnou věkovou hranici,
ale od členů mladších 15 let budeme potřebovat svolení
od rodičů. Připomínám, že podle stanov mohou členové
spolku hlasovat po dosažení věkové hranice 13 let.
A co se vlastně na členském shromáždění děje? Na
rozdíl od táborů a jiných sojčích akcí je členské spíše „se-

davou“ záležitostí, kde hlavním cílem je zhodnotit uplynulé dva roky a zvolit novou radu spolku. Samozřejmě,
že nás nečeká jen to, to by ostatně nebyla Sojka Sojkou!
Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi, když se na
členském shromáždění setkáme, když nám pomůžete
kriticky se ohlédnout za uplynulými dvěma roky, a když
se svojí volbou budete podílet na směřování Sojky v budoucím dvouletém volebním období.

FESTIVAL NĚMECKY
DER FILM

MLUVENÝCH FILMŮ

I v tomto roce je o. s. Sojka – spolek mladých mediálním partnerem Festivalu německy mluvených ﬁlmů DER FILM, který pořádají Goethe-Institut Prag,
Rakouské kulturní forum v Praze a Švýcarské velvyslanectví. A my Vás na tuto ﬁlmařskou lahůdku prostřednictvím časopisu Zobák dokořán srdečně zveme.
Festival proběhne od 1. do 6. října 2008 v pražském
kině Světozor, kde bude představeno více než 20 celovečerních hraných a dokumentárních ﬁlmů z produkce
německy mluvících zemí. Následně budou v kině Aero
od 6. do 9. října uvedeny snímky mapující události
kolem roku 1968, které Německo a Evropu hluboce
poznamenaly a ovlivňují je dodnes. Rozhodně je na co
se těšit, tak neváhejte a vydejte se kulturně obohatit
a zároveň si trochu promrskat němčinu.

Terka
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ROZHOVORY O NĚMECKU

Jak jsme již předestřeli v předchozí rubrice, stala se
Sojka mediálním partnerem festivalu DER FILM. A proto
jsme se rozhodli zařadit do rubriky rozhovorů tentokrát
rozhovory na téma Německo. A vzhledem k tomu, že některé sojky žily nebo dokonce ještě stále žijí v Německu, rozhodli jsme se vyzpovídat právě je. A tady je výsledek …

odstup. O co snazší je zde získat známé, o to těžší je najít
si skutečného kamaráda. A nemyslím si, že by za to mohl
fakt, že jsem cizinec. Stejný přístup vidím i mezi německými kolegy navzájem. A že jsem z východu? Ano, každý
to ví, ale s žádným pohrdáním jsem se nesetkal. Spíše mě
potkaly úsměvné historky. Například pár lidí automaticky předpokládalo, že umím perfektně rusky :-)

LUKY

Co tě přivedlo do Německa?
Mrzelo mě, že jsem na škole nevyužil žádnou příležitost někam vyjet na studijní pobyt. Měl jsem velkou chuť
poznat něco nového a naučit se pořádně jazyk. Když
pak po studiu přišla konkrétní nabídka od německé
ﬁrmy, nebylo co řešit.
Jak tě přijalo tvé okolí? Cítil/a si se někdy méněcenně
kvůli tomu, že jsi cizinec? Potažmo že jsi přišel/přišla
z východu?
Ze začátku jsem si maloval všechno dost růžově.
Elán k poznávání nových lidí mi určitě nechyběl. Zjistil
jsem ale, že se zde poměrně striktně rozlišuje mezi pracovní a mimopracovní známostí. V práci jsem se rychle
seznámil se spoustou lidí, ale každý si zanechával určitý
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Spatřuješ nějaký opravdu velký rozdíl mezi našimi
kulturami? Například v chování, přístupu k práci
apod.?
Ale jistě, rozdíly tu jsou. I když možná ne tak veliké,
jak jsem si myslel dřív. Řekl bych, že nejtypičtější „německá“ vlastnost je respektování pravidel. Co je psáno,
to je dáno a nikoho ani nenapadne o tom diskutovat.
Těžko tu uvidíte člověka přecházet na červenou, ani
když široko daleko není jediné auto. Dále vidím veliký
rozdíl ve službách, respektive v lidech, co ve službách
pracují. Ať už se jedná o číšníka v restauraci, prodavačku
v krámě, nebo obsluhu veřejných záchodů, většinou
všichni působí dojmem, že dělají svou práci ze všech
sil a jsou na ni pyšní. Nutno dodat, že si za své služby
nezapomenou naúčtovat i patřičnou odměnu. To se jim
to potom jinak usmívá! :-)
Co se Ti na Německu a na Němcích nejvíc líbí a co Ti
naopak nejvíc vadí?
Hodně se mi líbí, jak tu věci fungují. Smysl pro detail,
který vám v běžném dni usnadňuje život – v tom jsou
Němci absolutní špička.
A co mi vadí? Připadá mi, že zde lidé mají příliš velký
sklon k rutinnímu životu, který by mě osobně po čase
začal nejspíš nudit.
Dokážeš si představit, že bys v Německu zůstal/a
a žil/a napořád?
Ano, dokážu, ale leda s Češkou!! :-)

ROZHOVORY O NĚMECKU

A na závěr si neodpustíme – i když je rozhovor netradiční – nějaké moudro pro naše čtenáře … může být
nějaké ryze německé :-)
Auf jeden Fall scheisst ein Hund kein Gummiball!

EVKA

A

DALBA

Pak jsem nastoupila na univerzitu a i tam jsem se
vždycky cítila příjemně. Za svůj „východní“ původ jsem se
nikdy nestyděla, naopak, považuji ho za jistou výhodu.
Dalba: Prakticky nikdy jsem od okolí žádný despekt
nepociťoval, ale je to možná i proto, že pracuji ve ﬁrmě,
která působí po celém světě a všichni jsou tedy na cizince zvyklí.
Akorát jednou, když jsme hledali byt, jsem volal na
inzerát a pán mně řekl, že byt už je obsazený. Něco se
mi nezdálo a tak jsem poprosil německého kolegu, ať
zkusí zavolat taky a hleďme, byt byl k mání.
Spatřuješ nějaký opravdu velký rozdíl mezi našimi
kulturami? Například v chování, přístupu k práci
apod.?
Evka: Možná to pro někoho bude znít zvláštně, ale
v přístupu k práci vidím jistý rozdíl: Zatímco Němci zevrubně diskutují možnosti, jak jistou práci udělat, Čech
jí má už dávno hotovou. Holt německá preciznost má
svou cenu :-) … všechno déle trvá.

Co tě přivedlo do Německa?
Evka: Práce (Dalbu) a přání vystudovat v Německu (mě). Kromě toho jsem tehdy (2002) měla
velmi intenzivní pocit, ze musím něco ve svém životě
změnit a odchod do zahraničí byl přesně tou vítanou
změnou.
Jak tě přijalo tvé okolí? Cítil/a si se někdy méněcenně
kvůli tomu, že jsi cizinec? Potažmo že jsi přišel/přišla
z východu?
Evka: Můj první kontakt s Němci představovalo
hledání našeho prvního bytu. Do našich domácích jsem
se „zamilovala“ na první pohled – přijali nás mile a přátelsky. Do bytu jsme se pak nastěhovali a strávili tam 4
příjemné roky. Paní domácí byla učiněný poklad, zásobovala mě ověřenými německými recepty a vždycky,
když něco pekla, přinesla nám ochutnat!

Co se Ti na Německu a na Němcích nejvíc líbí a co Ti
naopak nejvíc vadí?
Evka: Nerada paušalizuji a taky nemám ráda stereotypní představy o národech jako například, že Skoti
jsou největší lakomci na světě a Francouzi nejvášnivější
milenci. Když se v Čechách řekne „Němec“, každý hned
dodá: „Jo Němci, ti jsou studení jako psí čumáci. “ Není
to pravda. Zažila jsem v Německu Mistrovství světa
(2006) a Mistrovství Evropy (2008) ve fotbale a musím
říct, že Němci dokážou být spontánní, vášniví, nadšení
a hrdí na svou vlast.
Co mi na nich vadí? Prakticky nic, možná jen jejich
postoj k současné hospodářské situaci v Německu. Že
se Německo nachází v krizi, není jistě žádným tajemstvím. Co mě na Němcích v této souvislosti rozčiluje,
je jejich zavírání očí před důvody, které k této situaci
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vedly a které ji i nadále prohlubují. Je to jakási zvláštní
pomalost, se kterou jsou si Němci jako národ ochotni
přiznat, že „tučná léta“ jsou pryč a že je tedy potřeba
něco radikálně změnit.
Dokážeš si představit, že bys v Německu zůstal/a
a žil/a napořád?
Evka: V dnešním globálním světě se dá žít prakticky
kdekoli. Rozdíly se stírají, vzdálenosti se zkracují. Ale je
pravda, že když překročím hranice a jsem zase na „české
hroudě“, přepadne mě zvláštní pocit, cítím se volně
a povzneseně a vím, že jsem zase konečně doma.
A na závěr si neodpustíme – i když je rozhovor netradiční – nějaké moudro pro naše čtenáře. . . může být
nějaké ryze německé :-)
Evka: Moudro mě nenapadá. Ale jednu radu bych
měla: Vypravte se do zahraničí, jakmile vám to situace
dovolí. Je jedno kam, jestli do Německa, Ameriky, Ruska
nebo Argentiny. Delší pobyt v cizině (minimálně půl
roku) otevírá oči i nové obzory. Člověk pozná jinou
kulturu a někdy si začne vážit i toho, s čím byl doma
nespokojený a za co se třeba jako Čech styděl.

MÍŠA

Co tě přivedlo do Německa?
Němčina – když už jsem měla možnost se jí ve
škole naučit plynule, především díky častým pobytům
v Německu a různým výměnám, nechtěla jsem jí
už ztratit. Díky tomu, že mám německou maturitu,
jsem mohla bez problemů začít studovat v Německu
a nejbližší možnost byla Žitava, postupem času jsem se
tam pak přestěhovala a našla si tam dokonce i práci.
Jak tě přijalo tvé okolí? Cítil/a si se někdy méněcenně
kvůli tomu, že jsi cizinec? Potažmo že jsi přišel/přišla
z východu?
Naprosto v pohodě. U nás v Zittau je postoj vůči
cizincům velmi otevřený a vstřícný. Na univerzitě je
velké množství cizinců z celého světa. Samozřejme je
to ale otázka štěstí na lidi, které jsem v tomto ohledu
skutečně měla. Nehledě na skutečnost, že jsem se dostala z východu na „bývalý východ“, což mi jen ulehčilo
porozumění mentality místních lidí.
Spatřuješ nějaký opravdu velký rozdíl mezi našimi kulturami? Například v chování, přístupu k práci apod.?
Na tomto místě bych byla trochu opatrná a nechtěla
bych paušalizovat a jmenovat rozdíly mezi těmito kulturami. Já sama zastávám názor, že každý z nás má svou
vlastní kulturu, která je jen z části závislá na zemi, ve které
žijeme. Především ale nerada vytvářím a zastávám se
předsudků. Nicméně přístup k práci je tu opravdu trochu
jiný než v Česku, víc se mluví, analyzuje a až po důkladné
diskusi, většinou velmi vyčerpávající, se přistoupí ke
skutkům. Nicméně i tento postřeh je spíše typický pro
organizaci kde pracuji a ne pro celé Německo.
Co se Ti na Německu a na Němcích nejvíc líbí a co Ti
naopak nejvíc vadí?
Těžko říct, každý člověk má své mouchy a přednosti,
nezávisle na tom jestli je to Němec, Čech nebo Číňan.
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Dokážeš si představit, že bys v Německu zůstal/a
a žil/a napořád?
Určitě, ale nikdy bych nechtěla a neuměla přerušit
kontakty s Českem – s rodinou, krásnými místy
a samozřejmě kamarády ze Sojky!
A na závěr si neodpustíme – i když je rozhovor netradiční – nějaké moudro pro naše čtenáře … může být
nějaké ryze německé :-)
Bier auf Wein, lass das sein,
Wein auf Bier das rat ich Dir.

ÓŇA

Co tě přivedlo do Německa?
Co mě přivedlo do Německa? No především se
naskytla příležitost ze školy, že bych mohl vyjet na
studijní stáž do zahraničí, kde mj. byla taky možnost
jet do Německa. Vzhledem k tomu, že už 4 roky se
tak či onak podílím na aktivitách Sojky, dostávám
se celkem hojně do styku s Němci i se samotným
Německem. To byl jeden z hlavních momentů, který rozhodly pro Německo. Díky Sojce jsem poznal
plno Němců, především z Bavorska, kam jsem se
taky nakonec uchýlil, a tak jsem víceméně šel do
známýho prostředí.

Jak tě přijalo tvé okolí? Cítil/a si se někdy méněcenně
kvůli tomu, že jsi cizinec? Potažmo že jsi přišel/přišla
z východu?
Na tuhle otázku bych odpověděl z několika úhlů pohledu. Pokud budu mluvit o lidech – svých vrstevnících,
s kterýma jsem se tam seznámil a taky dost komunikoval,
a to ať už šlo o Němce nebo jiný cizince, tak jsem se nikdy
nesetkal s nějakym problémem či náznakem opovržení.
Ba naopak, všichni byli naopak velice přátelský a pokud
viděli, že se člověk snaží komunikovat v jejich jazyce,
nešetřili slovy chvály.
Nicméně nic neni dokonalý, že jo … Pasovská právnická fakulta se v posledních letech řadí na první příčky
mezi právnickejma fakultama v celym Německu a podle
toho taky vypadá tamní složení studentstva – velice
zhruba by se to dalo nazvat jako jakási německá smetánka. Nerad generalizuju a ani v tomhle případě to neplatí
na 100 %, ale pocit, jakej jsem z mnohých získal, tomu
napomáhá. Člověk se pak vedle nich cejtil poněkud méněcennější, něco jako příživník na jejich „skvělym“ systému. Nicméně myslim si, že je to opravdu speciﬁkum
týhle fakulty a že s něčim podobnym se člověk zcela jistě
setká jak u nás tak i jinde ve světě. Mě osobně to nakonec
ani moc nepostihlo – pokud jsem nějakej náznak cejtil,
tak jsem se na to vždycky dokázal povznést.
No a do třetice všeho dobrýho a zlýho nesmim taky
zapomenout na starší generaci. Tam musim říct, že ačkoliv jsem to nečekal a spíš jsem očekával silnější působení
předsudků, setkal jsem se povětšinou s pochopením a příjemným přijetím, a to jak na poli univerzity (tam to bylo
vůbec úžasný) tak i běžně ve městě. Jedinou výjimkou byl
náš Hausmeister (tedy něco jako domovník) na koleji – to
byl s prominutim fakt zamindrákovanej blbec, kterej dost
často dával najevo, co si o východních studentech myslí …
My jsme spolu nakonec vyšli docela v pohodě, ale to bylo
taky proto, že jsem mu to na konci pěkně natřel – no dobře, spíš vymaloval :-). V Německu je totiž standardem, že
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pokud se člověk vystěhovává z jakýhokoliv nájmu, musí
zařídit vymalování atd. Já jsem se toho zhostil sám, neb
mám už nějaký ty zkušenosti z domova, že jo, no a on
nakonec musel vyslovit pár těch slov uznání, že jakože fakt
dobrý … :-) … chňa, chňa, chňa…tak jsem mu to natřel, ale
stálo to teda dost sil, aniž bych to čekal :-) …
Spatřuješ nějaký opravdu velký rozdíl mezi našimi kulturami? Například v chování, přístupu k práci apod.?
Co se velkejch rozdílů týká, tak mně jako první vytane
na mysli starej známej německej pořádek. To, co se říká,
jak Němci milujou svůj pořádek, tak to se mi v Německu
ukázalo do posledního puntíku, a to v pozitivnim slova
smyslu. Člověk kolikrát až zůstává jen stát s údivem, proč
něco takovýho u nás nefunguje. Kam se člověk podívá,
všude je naprosto čisto, takřka nikde se neválej odpadky
a když se náhodou někde na baráku objeví pavučinka,
hned se zametá. Já sám jsem co do pohazování jakýhokoliv odpadu, i kdyby byl sebemenší, hroznej puntičkář,
takže jsem se cejtil fakt ve svym. Nejkouzelnější bylo,
když jsem jednou ráno při cestě do školy potkal shrbenou babičku jak jde s takovym tim klasickym rákosovym
koštětem a zametá na veřejnym chodníku před zdí od
pivovaru spadaný listí. Tam se mi potvrdilo, že to opravdu
není o penězích, že by to byly zaplacený služby, ale že to
je jen a jen v lidech, který si uvědomujou to, že prostředí,
v jakym žijou, ovlivňujou především oni.
A ten pořádek tam samozřejmě neplatí jen co do čistoty, ale celkově v běžnym životě. Člověk se může naprosto
spolehnout na to, že pokud je někde něco garantovaný,
jinak řečeno že někde něco má bejt či nějak fungovat, tak
to tak opravdu bude, v čemž spatřuju opravdu zásadní
rozdíl ve srovnání s náma. Ve výsledku to všechno souvisí
se všim – jako student práv mám taky možnost líp posoudit
i fungování práva v obou zemích. V Německu opět vítězí
pořádek – to co se u nás nastokrát pořád mění, v Německu
bez problému funguje a lidi už to maji zažitý v podvědomí,
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co a jak má bejt, což se o nás bohužel říct nedá, ale co já vim,
snad se to někdy změní, stačí jen trochu víc chtít :-).
Co se Ti na Německu a na Němcích nejvíc líbí a co Ti
naopak nejvíc vadí?
Na Němcích se mi celkem líbí jejich zarputilost, že
pokud se do něčeho pustěj, tak to nenechaj v půlce rozdělaný. Dál nesmim zapomenout jejich určitý dodržování tradic. Vzhledem k tomu, že jsem trávil většinu času
v Bavorsku, mohl jsem pozorovat, s jakou samozřejmostí
a lehkostí se běžně ve městě nosí typický bavorský obleky,
vesty, bundy apod. S tim se u nás člověk jen tak nesetká
a ačkoliv jsem si občas řikal, že je to fakt úlet, tak přesto
musim přiznat, že se mi docela líbí takovejhle projev určitý
hrdosti na to, že někdo odněkud pochází. A proto já tady
celkem nepokrytě přiznávám barvu svou krásnou pražštinou ;-), protože jsem odkaď? … z Prahyyy :-)
Co se mi na nich nelíbí? Někdy až přílišná svázanost
jejich pravidlama – předevšim těma, který by se nám
zdály fakt nepodstatný. V tom je možná onen kulturní
rozdíl mezi náma.
Dokážeš si představit, že bys v Německu zůstal/a
a žil/a napořád?
Asi jo … Žil jsem tam sice jen rok, ale i tak si dokážu
představit, že bych v Německu mohl zůstat, jen asi ne
v Passau. Přeci jen jsem z velkýho města a Passau mi
bylo kolikrát až moc malý. Na druhou stranu to byla
příjemná zkušenost i změna.
A na závěr si neodpustíme – i když je rozhovor netradiční – nějaké moudro pro naše čtenáře … může být
nějaké ryze německé :-)
Bier nach Wein, trinkt nur Schwein. Wein nach Bier,
das rat ich dir! ;-)

p ipravili Madleska a Luky

LUKYHO BULVÁR

P

OZOR !! Veškeré historky popisované v tomto
sloupku se zakládají jen a jen na absolutní pravdě! Jakákoliv podezření ze lží mohou být jen neopodstatněná a náhodná. Přísahám bohu, přece bych si
nevymejšlel! Bulvár – to jsou skutečné příběhy, jak je
napsal sám život!

U

ž ste slyšeli tu šílenou novinku, že telefonování
mobilním telefonem vám může doslova uvařit
váš mozek? No ano, skutečně! Na internetu se dokonce
objevila videa s pukající kukuřicí v blízkosti zvonícího
mobilu! To je pecka, řekl jsem si. Ostatně, proč si to nezkusit na vlastní kůži? Zakoupil jsem tedy kukuřici a na
jedné grilovací párty s kamarády jsem se rozhodl tímto
experimentem všechny oslnit. Vybral jsem 8 mobilních
telefonů (4 zářiče a 4 na jejich vytočení) a svolal publikum. Výsledek? Nestalo se vůbec nic, přátelé. Kukuřice
zůstala studená jak psí čumák a já si vyslechl hlasitý
posměch. Marně jsem neúspěch sváděl na špatnou
odrůdu kukuřice! Zkrátka trapásek!
Proto vás bulvár varuje: Raději se před podobným
pokusem poraďte s odborníkem, lépe s vysokoškolákem, nejlépe s inženýrem! :-)

F

ilmový festival v Karlových Varech! Jaká to velkolepá
událost! Každým rokem v červenci se na západ Čech
sjíždějí ﬁlmové celebrity z celého světa! Stejně tak tomu
bylo i letos. A jaké je to štěstí, když si nějaká megastar
sedne v sále přímo vedle vás! Věřte mi nebo ne, právě
to se přihodilo mému oblíbenému Michimu! A došlo i na
konverzaci! Americká hvězda se blýskla jediným českým
slovem, které znala: „PIVO!!“ zaznělo z hercových úst
ve snaze vyvolat u Michiho obdiv. „Čísburgr!“ odvětil
pohotově Michi, čímž nejenže prokázal znalost cizí řeči,
ale zároveň přiznal svůj oblíbený zákusek!
Bulvár uděluje Michimu první cenu v osvětě cizinců
o vyspělosti české společnosti! :-)

V

íte, co bylo nejstrašidelnější číslo letošní
Mutprobe (zkoušky odvahy) na první etapě letního Gaisthalu? Kdepak, žádný kanec, ani oběšenec,
ani zombie na kameni! Ale kulhavý doprovod odvádějící děti zpátky do stanu! Jak to myslím? Inu Kristinka
si v tom samém fofru popletla tenisky a vyrazila s
každou botou jinou. Výškový rozdíl podrážek bohužel
nebyl zanedbatelný, což způsobilo nápadně hluboké
kulhání. Nejvíce se mi ale líbilo, že sama Kristinka
přišla na příčinu svých obtíží až při ulehání do spacáku. Celou dobu prý přemýšlela „proč se jí to tak
špatně chodí“?
Bulvár děkuje: Teprve kulhavý Joe dodal Mutprobě
tu správnou šťávu! :-)

V

iděli jste ﬁlm Erasmus a spol.?? Pomatujete se na
hlavního hrdinu? Sympatický mladík v neznámém
prostředí cizího univerzitního města. Spousta studentů
se díky projektu Erasmus podívala po Evropě a načerpala neocenitelné zkušenosti. A na podobný výlet se
právě chystá náš současný předseda Pája. Povšimněte
si jeho nápadné podoby s výše uvedeným ﬁlmovým
hrdinou! :-)
Naštěstí neodcestuje příliš daleko, aby se nemohl
vracet na sojčí rady a hlavně na listopadové členské
shromáždění. Tak hodně štěstí v Polsku!
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A

protože od listopadu už jsou Vánoce co by kamenem dohodil, mám pro vás jeden vypečenej fórek
s tak trošku ježíškovskou tématikou:

„Prosím tě, jak tě to napadlo?”
„No, když jsem včera přišel domů, maminka v ložnici
říkala: Ježíši, honem se obleč a vyleť oknem. Manžel
přišel!” :-)

O Vánocích přijde synek za tatínkem a zajímá se:
„Tati, proč se u nás Ježíšek svléká?”

Luky

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ

Rybník
Datum: 9. 5. 2008
Přítomní radní: Ondřej Křížek, Monika Ženíšková, Tereza
Pražská, Pavel Bobek, Lukáš Kadleček, Petr Vondruška,
Kristina Klapalová
Nepřítomní: Petr Špičan, Michal Janoš
Přítomní přísedící: Lenka Rambousková
Témata: personální obsazení letních táborů a organizace jejich
propagace, diskuse nad novými internetovými stránkami,
hodnocení nového čísla časopisu Zobák dokořán, stanovení
zodpovědných osob za organizaci podzimního členského
shromáždění, příprava projektu JAPA 2008.
Gaisthal
Datum: 6. 7. 2008
Přítomní radní: Ondřej Křížek, Monika Ženíšková, Tereza
Pražská, Pavel Bobek, Lukáš Kadleček, Petr Vondruška,
Kristina Klapalová, Petr Špičan
Nepřítomní: Michal Janoš
Přítomní přísedící: Lenka Rambousková, Madla Purkartová,
Matěj Slivič, Aneta Büchlerová, Michala Bauerová, David Šimek
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Dozorčí rada: Ondřej Špičan
Témata: organizace dopravy účastníků i vedoucích na obě
etapy tábora, personální a ﬁnanční zajištění projektu JAPA
Herbstlehrgang, stanovení termínů pro podzimní vyhodnocovací akce, diskuse nad budoucností plesu, určení zodpovědných osob pro hledání nového objektu na velikonoční tábor
Gaisthal
Datum: 24. 8. 2008
Přítomní radní: Ondřej Křížek, Monika Ženíšková, Tereza
Pražská, Pavel Bobek, Lukáš Kadleček, Petr Špičan, Michal
Janoš
Nepřítomní: Petr Vondruška, Kristina Klapalová
Přítomní přísedící: Lenka Rambousková, Michala Bauerová,
David Šimek
Dozorčí rada: Ondřej Špičan
Témata: zhodnocení organizace obou etap letního tábora,
zhodnocení kvality výkonu jednotlivých vedoucích, detailní
organizace projektu JAPA Herbstlehrgang – příjezd a odjezd
účastníků, průběh celého víkendu, stanovení uzávěrky pro
příspěvky do tohoto čísla Zobáku dokořán

PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Milé Sojky, milí Sojci,
víte, že mezi chudými venkovany nebylo ještě před
pár desítkami let výjimkou, že chléb se pekl jen jednou
ročně ve velikých objemech a hotové bochníky se pak
jedly celý rok? Ať ano či ne, vězte, že letošní podzim
bude pro Sojku právě takovým obdobím – protože co
se napeče na letošním členském shromáždění Sojky,
stejně jako při volbách do předsednictva naší partnerské
SdJ Niederbayern/Oberpfalz, to bude ovlivňovat Sojčí
stravu a kondici v dalších přinejmenším dvou letech. Proto
mi odpusťte, že tentokrát v podzimním sloupku vynechám
obligátní bilancování (na to bude ostatně dost času právě
na členském) a místo toho se pokusím načrtnout svoji vizi
uspořádání naší rady pro příští měsíce a roky.
Nejprve pár východisek (hnidopiši omluví určitou
míru zjednodušení): Už delší dobu víme o ohlášeném
odchodu několika starších členů rady – nazvěme je podle převažujícího místa bydliště či původu „čelákovickou
generací“. Všichni z nich jsou už radními přinejmenším
šest let, průměrně ale více. Mezitím na druhém pólu rady,
mezi těmi nejmladšími, dorůstá „nýřanská generace“,
která – pokud ji nechceme ztratit – by měla odcházející
generaci čelákovickou nahradit. Ještě tu ale máme něco
uprostřed – nazvěme tuto asi nejméně sourodou generaci
(je-li to vůbec generace) jako „pražskou skupinu“.
Zatímco v prvních dvou případech je situace poměrně přehledná, ačkoli zdaleka nevylučuje přijetí dalších
nových radních (třeba z řad vedoucích stojících dosud
mimo radu), uprostřed našeho radního spektra už to
tak jednoduché není. Máme tu služebně čerstvější, ale
i již lehce opotřebované duše, přičemž druzí jmenovaní
se pomalu ale jistě musí ohlížet na to, aby zaučovali ty
první. Jde především o předsednický post: Mé předsednictví se datuje od roku 2004 a mé studium už se mezitím
přehouplo přinejmenším za první půlku. Zároveň vím, že
ještě nejméně dva roky se budu moci (a chci!) věnovat
Sojce naplno. Co bude pak, to je teď těžké říct, a proto

jsme se po debatách v radě rozhodli, že bude vhodné
předat předsednictví někomu mladšímu a příští dva roky
dotyčnému pomáhat, kde se dá. To znamená, že nový
předseda nebude hozen do vody bez pomoci (to by se
mohlo stát za dva roky v případě pokračování mého
předsedování a náhlého odchodu), ani jej nebudeme učit
plavat na souši, protože ve vodě se to učí přeci jen lépe.
Proto tedy říkám otevřeně, že letos již na členském
shromáždění o předsednický post usilovat nebudu.
Nemám ale důvod k loučení. Možná už nebudu tak nápadný, přesto moje činnost v Sojce – budu-li zvolen do
rady – zdaleka nekončí. Naopak se na nové úkoly těším:
Krom ochranného křídla nad novým předsedou a jeho
Betreuung se chystám vzít do svých rukou sojčí „zahraniční agendu“. Dosud to byl úkol předsedy, dospěli jsme ale
jako rada k závěru, že nebudeme předsednickou funkci
nafukovat a sojčího padre přetěžovat, spíš mu přenecháme koordinační a kontrolní úkoly. Předseda tu totiž
není od toho, aby dělal první a poslední, ale aby jako
zodpovědná osoba v prvním i posledním ohledu ručil za
své kolegy radní a přísedící. Stejně jako hlavní vedoucí
na táboře nedělá Waschraumdienst a Geländespiel, ale
koordinuje a kontroluje to, co dělají „jeho“ vedoucí.
Pokusil jsem se tedy co nejsrozumitelněji vám vysvětlit
naši personální situaci a svou vizi jejího dalšího vývoje.
Rozhodovat o složení rady ale budete vy. Stejně tak jste
to vy, kdo má právo – a v jistém smyslu určitý závazek
a povinnost – se na členském vyjádřit k tomu, co se vám
v Sojce zdá a nezdá, co vás pálí, trápí, mrzí, nebo naopak
těší. Protože bez vašich připomínek a aktivní účasti by
Sojka byla jen rada, a tak to přece vůbec není. Dorazte
proto na členské shromáždění, vrcholný to sojčí sjezd,
slet a slez, těšíme se na vás! Zákulisní informace říkají, že
kandidátů do rady bude opět více, než je míst, a tak nás
čeká krom bilancování, řečnění a debatování (a debužírování) nejspíš i nějaká ta dávka napětí.

Pája
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SOJKA NA DRÁTĚ

M: Boah, keine Ahnung. . .
M: Pfůů, nevím, asi to bude nějaké složené slovo
Š: No, a jaké?
M: Pfůů, nemám ani páru. . .
Míša Sum
A: Jakub a Pája.
Š: Jak to víš, vždyť jsi Kubu v životě neviděla, ne?
A: To jsem někde slyšela.

JAPÍ

SOJKA NA DRÁTĚ ANEB JAKPAK
TO VLASTNĚ VŠECHNO ZAČALO …

Pěkný den přeji, kamarádi sojci a kamarádky sojky.
Tak si tak sedím před Vorhalle v Gaisthale, slunéčko
svítí, všude kolem se baví spousta veselých německých
a českých mládežníků a mládežnic a z A-Raumu se linou
známé odrhovačky, které podkreslují typický gaisthalský den … Máme zrovna po obědě, takže si dopřávám
zaslouženou siestičku na staré známé zasmrádlé matraci
a přemýšlím o tom, co bych si pro vás do vaší nejoblíbenější rubriky pro tentokráte vymyslel … A jelikož jsem
na Japě, napadlo mě zeptat se něco, týkající se Japí
tématiky. Mám navíc skvělou příležitost oslovit i naše
německé kamarády – to tu totiž ještě nikdy nebylo, že
ano! Nuže, dnešní otázka tedy zní:
Jak vlastně vznikl návez JAPA?
Pojďme se podívat na vaše odpovědi:
Marcus
M: Boah! Ich weiß nicht, es ist wohl ein Zusammengesetztes Wort.
Š: No? Und zwar?
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Adélka B.
A: Počkej, to budou nějaký dvě jména, ne? Asi Pája
a to druhý nevím.
Š: Tak si tipni, ne?
A: Ježiši, fakt nevim. Jana?
Domi M.
D: Jemand und Pája.
Š: Und wer ist der jemand?
D: Keine Ahnung, irgendein Vollidiot auf J.
D: Někdo a Pája
Š: A kdo je ten někdo?
D: To netuším, nějakej blbeček na J.
Stefan
S: Warte … eeeee … Wegen … wegen … Das ist Pája
und irgendwer.
Š: Ja, und wer ist das dann?
S: War es nicht Jaruška? Wer war das also?
Š: Kuba, nä!
S: Počkej … eeeee … Protožeee … protožee … No je
to Pája a někdo.
Š: Jo, a ten někdo je kdo?
S: Nebyla to Jaruška? Tak kdo to teda byl?

SOJKA NA DRÁTĚ

Š: No přeci Kuba!
Katka D.
K: Je to anonymní?
Š: No jistě
K: Určitě to bude česky a německy
Š: No, a co to teda bude?
K: Já nevim, jako že jiný téma.
Š: Cože?
K: Jako že to má každej rok jiný téma, já nevíííím …
Anni
A: Jakub und Pája.
Š: Super, und wie weißt du das?
A: Geheimnis.
A: Jakub und Pája.
Š: Super, a jak to víš?
A: To je tajemství.
Julian
J: Weil in Bohdalov die Eva immer Japa Japa geschrien hat …
J: Protože v Bohdalově Evka pořád řvala Japa Japa …
Mari
M: Wegen Jakob und Pája. Jakob hätte es ursprünglich mit Pája machen sollen, aber dann hat es Pája
allein gemacht, eigentlich.

Matthias
M: Pa ist für Pája. . .
Š: Und JA?
M: Jan? Jakub? Ne?
Š: Also was?
M: Also Jan? Wer kann nur J heißen? Weiß nicht …
M: Pa jako Pája.
Š: A Ja?
M: Jan? Jakub? Nebo ne?
Š: Takže kdo?
M: Takže Jan? Kdo má asi tak jméno začínající na
J. Já nevím …
Tobi
T: Anfangsbuchstaben von Janek und Pavel.
T: První písmena ze jmen Janek a Pavel.
Tak co? Dobrý, ne? Rád bych pochválil všechny výše
jmenované, kteří odpověděli správně – Japa se totiž
opravdu jmenuje podle JA-kuba a PÁ-ji … Jupí! Dále
bych rád pochválil všechny ostatní, kteří také správně
odpověděli, jmenovitě Michiho, Peťu, Léňu Rambo,
Míšu, Ondru, Lenu, Ursi, Kathu a Anetku. Vaše odpovědi však byly tak rychlé a hlavně správné, že by
zde vyzněly strašně nehumorně. Mimo jiné by se také
mohlo ukázat, že jsem pro dnešní rubriku vybral pěkně
blbou otázku … ;-)
Tak zas někdy čau-a!

M: Kvůli Jakobovi a Pájovi. Jakob to měl původně
připravovat s Pájou, ale pak to vlastně dělal nakonec
Pája všechno sám.

Srden, váš Špína.
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MÓDNÍ POLICIE

Tě péro (sojčí samozřejmě!!),
Tak a máme tu další várku vašich úžasných či neúžasných modýlků! Tentokráte se jedná o žhavé gaisthalské letní
outﬁty. Musím říct, že bylo hodně těžké vybrat, koho sem pro tentokrát vyberu a komu budu trošku kecat do štýla!
Nakonec jsem ale přeci jen pár kandidátů vybrala a určitě jste zvědaví, jestli jste i vy mezi nimi! No uvidíme…. :-)



TOMÁŠ



Á tady budu hodně chválit! Perfektně sladěný vršek
se spodkem outﬁtu! Výrazné brýle dodaly šťávu celému
modelu. Lehce ležérní styl ovšem elagantně podtrhla
stylová kabelka a perfektní baret. Na obou je výrazná
mašle a ty, jak už jsem zmiňovala, jsou IN! Nemůžu jinak
než pět hvězdiček! :-)
HODNOCENÍ – aneb jak vypadáte

KAČENKA
Kačenka chtěla jít nejspíše za vílu, ale její záliba v bílých roztomilých králíčcích ji přemohla a musela model
doplnit o roztomilá králičí ouška! Křidélka i kouzelná
hůlka mě nadchly! Moc se mi to líbí barevně, skoro by to
bylo pět bodů, ale přeci jen musím jeden bod strhnout.
Králík na hlavě, motýlek na hůlce a k tomu pavoučí muž
na triku? To už je trochu moc zvěřinec! :-)
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 – jako ŠPIGY – FUJ! FUJ!
 – jako LUKY – FUJ!
 – HRŮZA A DĚS
 – UJDE TO
 – PĚKNÉ

MÓDNÍ POLICIE





AMY WINEHOUSE

BENI

Z šateček v barvách podzimu sem naprosto
nadšená! Mají perfektní délku a střih. Amy ví, co se nosí
a tak využila další módní hit poslední doby – přepásání
v pase! Pravda, mohla si sice vzít lepší pásek, ale i tak
si za to zaslouží nějakou tu hvězdičku. :-) S materiálem
bolerka bych byla pro příště opatrnější, co třeba místo
krajky kožíšek? :-) A jako třenička na dortu – výstřelek
poslední módy – místo kabelky ﬂaška. :-)

Tady musím hlavně mikču a sukni pochválit, to
byla super volba. Ovšem v obutí se Beni trošku seknul
a příště by si měl vyrazit raději v balerínách. Psaníčko
v ruce je sice moderní, ale ke sportovnímu stylu naprosto
nevhodné. Pro příště by měl Beni sáhnout raději po
obrovské kabele z přírodních materiálů. Jeden bod patří
Benimu i za odvahu, přece jen se nám moc nepoštěstí
potkat chlapce procházejícího se k sukni. :-)
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JULES BOND

ANDI

To je štramák, holky, co? Hodinky má chytře schované pod rukávem, aby byly vidět, jen když tasí zbraň. :-)
Letecké brýle jsou módní a Julianovi moc sluší. Ale nejvíc
musím pochválit jednu věc – růži!! Oživuje celý šedivý
a poněkud fádní model. K dokonalé image už mu chybí
jenom Bond girl!! :-)

Mini šatičky jsou samy o sobě dost sexy a proto
není nutné doplňovat vyzývavou kraječkou. Ale barva
rtěnky se vysloveně tluče se zbytkem outﬁtu! A výrazně
nalíčené oči se prostě nesmí nosit s tmavou rtěnkou!
Andi se ještě musí některé věci naučit a pak bude miss
leckterého vesnického dvorku! :-)
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PÉŤA

PANÍ

Jistě uhodnete, který doplněk Péťovi nejvíc líbí
(i když občas spíš vůbec ne :-))!! ANO – je to foťák!!
Náš vrchní fotograf ale nezůstal jen u černého fádního foťáku! Model oživil barevnými pásečky a hlavně
kloboukem s velkou mašlí. Mašle kdekoliv a v jakékoliv
podobě právě letí, takže je vidět, že kromě učení do
školy si Péťa občas pročte i Cosmopolitan. :-)

Paní domu se naprosto sladila s naším táborovým
tématem. Možná je celý model až trochu moc kožený.
Aspoň tvídová čepička ho trochu oživila! Boty by si
zasloužily být čistší, ale co musím pochválit, jsou pouta. Dokreslují celkový dojem a když se ještě podíváme
na odznak FGI, musíme mít zákonitě před paní domu
respekt!

DOMU

A vy, kteří jste se protentokrát mé kritice vyhnuli, nezoufejte, příště dojde právě na vás! :-)

Léa Rambo
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JAK

SE KRAKONOŠUJE …

Chcete vědět, jak se krakonošuje? Inu to nejdřív
musíte nějaký ten pátek působit v Sojce a být v ní něco
platní, pak musíte být alespoň trochu smutní, že už nemáte tolik možností stýkat se s ostatníma a v neposlední
řadě musíte mít chuť to změnit!
Takových se nás pár našlo a historicky první krakonoší rozjímání stálo díky tomu za to. To mi věřte.
Nejčko mám trochu problém, protože vlastně nevím, co vám můžu z toho víkendu prozradit, ale určitě se
nic nestane, když vám napíšu, že to byla strašná sranda,

že to přesně splnilo účel, který byl zamýšlen, a že Sojka
tímto setkáním získala organizovaný sojčí důchod a pár
rentiérů v něm!
Součástí doprovodného programu bylo koupání
na dalešické přehradě, sportovní vyžití přímo u zbrusu
nově zrekonstruované ubytovny – na své by si přišli hlav-
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ně milovníci nohecu, že jo, Ondro :-) A taky prohlídka
pivovárku i s ochutnávkou zlatavého moku a místních
specialit, posezení u táboráku a další taškařice.
Tajný program vyzrazovat nebudeme, na ten si
počkejte, až z vás budou Krakonošové. Ale směrem
k aktivním Sojkám jsme si taky udělali pár pravidel, aby
bylo možno nás všechny nějak sehnat do jednoho houfu
a oslovit s nějakou tou prosbou o pomoc a tak.
V nejbližší době by měla například začít fungovat
mailová adresa krakonos@sojka.cz a snad i nějaký ten
prostůrek na webu se pro nás najde, takže kdo bude
chtít vidět své staré milé, bude mít možnost.

Přidávám pár fotek a dál už nemám moc, co bych
dodala. Snad jen to, abyste se nebáli sojčího důchodu,
je v něm príma a jsou tu samé známé tváře!!!

Vaše Madleska KPK
﹙aneb Krakonoška První Kategorie﹚

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

GAISTHAL KLASIK 2008
Naše gaisthalská škola agentů F. G. I. měla svou
výukovou premiéru na letošním Klasiku. Profesionální
vedoucovský tým měl nelehký úkol předat vám za těch
pár dní co nejvíce cenných informací, které byste mohli
jako tajní špioni využít.
Už třetí den ale byly uneseny dvě nejlepší a nejzkušenější profesorky. Využili jsme vás, pilných studentů,
a společně s námi jste se vydali po stopách únosců.
Podle nalezených důkazů jsme se rozjeli do Itálie,
následně do Afganistánu a přes Čínu do Ruska, odkud už jsme byli nasměrováni zpátky domů – do Čech.
Profesorky Móňu a Mari jsme zachránili, během „trajdání“ po světě jsme se toho, myslím, docela dost dověděli
o dodržování lidských práv v oněch zemích a dopadli jsme také ty dvě podlé, zrádcovské krysy z našeho
týmu – ony únosce.
Hlavně jsme si ale užili kóóóópec srandy, našli nové
kamarády, zatrsali na „diskoškách“, zahráli jsme si spo-

POHLEDEM

lečně spoustu skvělých her, no prostě jsme si těch 14 dní
náramně a dosyta užili!!!
Letošní Gaisthal Klasik už je tedy zase bohužel za
námi. Co nám zbývá? Nejbližší táborová taškařice nás
čeká už na jaře, tak se na ni jen těšit a určitě jet :-)!
Děkuju vám všem za skvělé dva týdny, byli jste všichni skvělí!!!

Adéla

ÚČASTNÍKŮ

Pondělí 4. 8.
Včerejšímu ránu bych vytkla snad jen to brzké vstávání. :-) A z dopoledních her se mi nejvíc líbilo zpívání a učení
našich táborových písní. Ze všeho nej byla hra „Burza“.
Moc mě to bavilo. Hlavně utíkání před piráty. Svačina
byla naprosto nej, protože muﬃny jsem jedla poprvé.
Odpoledne jsme hráli spoustu zajímavých her a nemůžu
říct, která byla nej, ale bavily mě všechny. Večer byl naprosto dokonalý a užila jsem si hodně zábavy. Jediné co bych
vynechala z večera byla únava z nabytého dne.
Lucie Schořová

Celý den nám začal asi v 7.00, kdy jsme vylézali ze
spacáku. Po krátké rozcvičce jsme šli na raní slavnost,
ale zatím nikdo neuměl písničku, takže zpívali jen ve-
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doucí, kteří ji také nejak extra neuměli. Po snídani jsme
se rozdělili asi do 5ti skupin, ale nešlo projít všechny
stanoviště, protože začalo pršet a tak program (který
byl „velice“ zábavný) skončil dříve. Po oběde jsme
hrali nějakou hru ve stilu BURZA. (ale trvala dle mého
názoru moc dlouho) a pak nastal večer … Byli jsme
rozděleny do par skupin a snažili jsme se porazit ty
jiné skupiny (o co vlastně v každé hře jde). Na celým
tomto večerním programu byla nej reklama ve stylu
„Tom a Bob“, kterí nám ukazovali jak se da vyrobit
skvěla věc z takového chleba. A nakonec nastala večerka a šli jsme spát.
Kalič
Úterý 5. 8.
Po vydatné snídani jsme se dozvěděli jak pomoci
zraněnému v nesnázích, poučeni jsme se mohli vydat
na cestu. Každá skupina obdržela basu od piv, ve které
byla zapálená svíčka, tu jsme měli donést na první post.
Na různých místech po cestě na náš čekali vedoucí se
zábavnými i zapeklitými úkoly. Po ať správném či nesprávném vyřešení jsme pokračovali v cestě přes lesy,
pole a vesnice. Po návratu do tábora jsme se naveče-

řeli a všichni jsme se sešli u táboráku a zazpívali si pár
německých i českých písniček. Celý den se mi moc líbil
a už se těším na další tábor.
Anetka Pretschnerová
Úterní studené ráno projasnila Míša svojí nádhernou „rozcvičkou“! :-) Hned po snídani na nás čekal Linus
a Kristýnka, aby nám vysvětlili základy první pomoci. Jak
už jsme čekali, na dalším programi byl POSTENLAUF.
Vyrazili jsme kolem jedenácté, jako pátá skupina, na
cestu. Na prvním postu jsme hned obdrželi 50 bodů
za to, že sme donesli nezhasnutou svíčku, kterou jsme
dostali na startu. Dalším úkolem na tomto postu bylo
házení míčků do bedny od ﬂašek. Treﬁli jsme se celkem
pětkrát, takže naše celkové skóre bylo 75. Poté nás čekalo ještě osm zábavných postů, které jsme si plně užili.
Když sme dorazili do tábora, měli jsme už všichni hlad.
Byla tu pro nás připravená večeře. Po výborné večeři
jsme se přesunuli k táboráku. Třešničkou na úterním
tortu bylo hlídání táborové vlajky. Žádná skupina se
nenechala ukrást, takže můžeme dál věšet všechny čtyři
vlajky na svá místa. Den se mi moc líbil!
Bára Opatrná
Středa 6. 8.
Dnešek začal úplně normálně. Vedoucí nás vzbudili
a nám se jako obvykle vůbec nechtělo vztávat. Kdo by
taky dobrovolně opustil svůj spacák v takové zimě. Byla
jsem dost unavená po včerejší hlídce, ale nakonec se mi
podařilo dojít před stan na rozcvičku. Rozcvička → osobní
higiena → snídaně. Po snídani jsme měli chvilku volno.
Při programu jsme se rozdělili na dvě skupiny: 1) Češi
2) Němci. Co dělali němci nevím, ale asi něco podobného
jako my. My jsme kreslili němce, jak podle nás vypadá
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pravý němec. Namalovali jsme mu kšandy, harmoniku,
haribo, kinder čokoládu, riter sport, kšandy … Potěšilo
mě, že můj nápad s modrýma očima a blonďatýma vlasama se ostatním líbil. I plátěné boty navržené mnou se
uchytily. Pak pro nás Terka měla otázky týkající se tohohle
tábora a vztahů mezi Čechy a Němci. Myslím, že to nikdo
nevzal jentak a všichni se nad tím zamysleli. Následující
přednáška o druhé světové válce a jak to bylo mezi Čechy
a Němci byla zajímavá. Když už jezdíme sem na tábor měli
bysme vědět, že má se vším tím něco společného. Dalším
bodem dopoledního programu se staly pouta (aspoň já
tomu tak říkám). Už nás zase smichali s německými kamarády, utvořili jsme si skupinky po čtyřech ve kterých
nám svázali ruce a běželi jsme do vesnice plnit úkoly. Byla
to zábava. Po té byl oběd. Po palačinkových trhancích se
zaprášilo tak rychle … Ve freizeitu hráli někteří z nás vodní
bitvu. Musíme využít toho, že konečně svítí sluníčko. I vedoucí využili sluníčko. Uspořádali táborovou olympiádu
a úkolem vždy bylo: Udělej s vodou tohle … Až na to, že
jsme byli mokrý jako myši a pomalu jsme neměli suché
kraťasy na převlečení, se nám to líbilo. Freizeit → večeře →
volno (a pamperládum otevřené! :-))
Následovala poslední část dne – večer a večerní program. V této části naši profesoři na kriminologii zkoušeli
jak jsme inteligentní. Hráli jsme hru 5 proti 5 a ukázalo se

naše skupina moc inteligentní není, protože jsme skončili
3. ve 2. lize, to znamená poslední v poslední lize. Po večerní slavnosti a čištění zubů nás hnali vedoucí do spacáků
ještě rychleji než obvykle. „A usněte co nejrychleji, zítra
je fakt náročný program“ říkali. My jsme však měli podezření, že bude bojovka. A naše podezření se potrvdilo. Ve
2 hodiny nás vzbudili a odvedli k lavičce. U lavička si nás
vzal někdo, koho jsme kvůli jeho plášti nazvali betmen, ale
betmena představovat neměl. Byl pěkně protivný. Stále:
„No talking …“ A když nás měl zavést na cestu po které
jsme měli jít dál, tahal nás za vlasy a jednal s námi jako
s otroky. No patřilo to k bojovce a vyčítat mu to nebudu.
Bojovka nebyla zas tak hrozná. Jediné co se mi nelíbilo,
bylo to, když jsme šlápla do jakési strouhy. Po bojovce
jsem byla tak unavená, že jsem zalehla do spacáku a byla
ráda, že spím. Stejně se mi i přes únavu bojovka líbila
a tábor se mi líbí taky!
Petra Opltová
Ráno jsme se po dobré snídani sešli. Byli jsme rozděleni na Čechy a Němce. Potom jsme malovali myšlenky
o obou národech. I když nemám kreslení rád tak se mi
to celkem líbylo. Ale lepší bylo povídání, ale to i historii.
Potom vylosovaným skupinám zavázali vedoucí ruce.
A postupně jsme vyráželi do vesnice plnit úkoly. Bylo
to trochu namáhavé ale zvláštní a zábavné. Po vidatném
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za Amy Winehouse byla opravdu perfektní a lehce odhalitelná :-). Tak zase za rok! :-)
Janík

obědě jsme byli opět rozděleni do skupin a plnili jsme
různé ukoli v táboře. Všichni smese u toho zasmáli, tak
si myslim, že se to všem líbylo. Když se po namáhavém
dni navečeřeli, tak jsme šli věichni s chutí spát, ale vůbec jsme netušili co nás ještě čeká. V noci nás vedoucí
probudili a pak jsme byli postupně vpuštěni do lesa,
přes který sme se museli dostat. Zněli tam strašidelné
zvuky a taky nečekané nástrahy. Celý den byl zábavný
a dobře vymyšlený.

Dneska nás vzbudili kolem druhé hodiny, byla totiž
bojovka, na kterou se nikomu moc nechtělo. Všechny
holky z našeho zeltu měly strach. Nejhorší bylo na začátku té bojovky, že nás tam brali ti dva němčouři za
kapuce a tím nás škrtili! Potom co bojovka skončila, jsme
šli spát. Vstávali jsme později, ale nikdo potom nestíhal.
Dopoledne byl relax a masáže s Kristýnkou, což bylo super!! :-) Po skončení se všichni začli polévat vodou, takže
všici nejvíc mokří :-) Nejhorší zpráva byla, že je dneska
karaoke! Bála jsme se toho dost, aby to nedopadlo asi
tragicky, jako minulý rok. Ale naštěstí to bylo celkem O. K.
:-) Dnešní den byl fakticky v pohodě, pusu všem!
Kája S.
Pátek 8. 8.

Tomáš Kulhavý
Čtvrtek 7. 8.
Ráno jsme jako vždy začali budíčkem, koupelnou
a výbornou snídaní. Shlédli jsme docela zajímavou
scénku o ohledání místa činu, jen mi přijde, že dobré
těstoviny (které se mi zdály spíše jako hranolky :-)) se
vyrábějí i jinde. Odpoledne jsme se začali připravovat
na karaoke, které jsme ve skupinkách večer předváděli.
Naše skupinka se rozhodla pro písničku Eye of a tiger
z ﬁlmu Rocky. Při vymýšlení scének jsme se všichni
pěkně vyblbli a pobavili, a tak jsme si to všechno pěkně
užili. Potom se ještě někteří vedoucí převlékli za nějakou
slavnou osobnost proslavenou skandály a my, v našich
skupinách jsme měli za úkol je hádat. Ursi převlečená
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Dnes jsem se zbudila ne s příliš dobrou náladou a ani
zpráva, že jedeme na výlet mě nedokázala přenést do
euforie, kterou sem ale viděla na všech kolem mě. Jsem
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zde poprví a proto jsem nevěděla o co pude. Čekala nás
(pro mě) dlouhá cesta autobusem, až jsme konečně
dorazili na první zastávku … bobvá dráha … moje nálada
stoupla a v krvi mi stoupl adrenalin. Dvě jízdy mi stačili
a šla sem si projít další věci v areálu. Bylo to něco úplně
jinýho než v Čechách a jediné co jsem na sobě pociťovala
bylo nadšení. Zastávka číslo 2 byla ve městě Straubing,
kde jsme měli za úkol vyplňovat odpovědi, nic moc,
ale poté co jsme měli otázky hotové a měli volno se to
zlepšilo. A jako třetí zastávka byl bazén, ve kterém jsem
poprvé zkusila páru a saunu. No, pecka den … Když
už jsme jeli zpět do tábora, tak na mě skočila zpráva
o večerní diskotéce … rychle najíst, připravit, upravit,
doladit a jít … Ten večer jsem si užila maximálně a celý
den jsem si užila asi nejvíc ze všech dnů tady … má u mě
5***** (max. 5) :-)
Dominika R.
Když jsme se dneska probrali(y), byl to horor. Bylo
to totiž o půl hodiny dřív. Pomoc! Naštestí nebyla rozcvička. Čemu vděčím za takové Vánoce? Po snídani
jsme odjeli na bobovou dráhu, na kterou jsem se však
ze začátku bála jít, z důvodu nemalého strachu ze smrti. Nakonec to bylo fajn, ale přesto jsem byla mírně

zklamaná, protože jsem tam ztratila svoje oblíbený
bombičkový pero, který jsem si vzala s sebou z naprosto
neznámýho důvodu. Následovala návštěva města, který
ovšem nevim jak se jmenuje. Hezký město to bylo …
plný exhibicionistů v krojích. S holkama jsme se schovaly před deštěm do pochybně vyhlížejícího obchodu
jménem Madonna. Měla jsem pocit, že to bude mírně
trapné, ale nakonec jsem měla co dělat abych odsud
vypadla. Nakonec jsme všechny odešly s taškou plnou
přibližně dvou kousků. Všechno tam bylo tak hříšně
levný … respektive zlevněný. V bazénu to bylo fajn. Víc
dodat nemůžu. Takže celkově to byl víc než ucházející
den. Užila jsem si ho.
Adélka Fredy
Sobota 9. 8. 08
Ráno jsme se probudili ve stanu velmi brzkým budíčkem od Domiho, což znamenalo tvrdou rozcvičku,
ale naštěstí pro nás pršelo, a tak rozcvička byla velmi
mírná. Poté bylo ale u snídaně velká zima, což bylo velmi
špatné. Po snídani a chvíli pauzy následoval program.
Ten byl rozdělen na stanoviště, kde se muselo splňovat
nejrůznější úkoly. Splňování těchto úkolů bylo docela zábavné. Na konci tohoto programu jsme se ještě
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Neděle 10. 8. 2008

rozdělili do skupin a museli jsme se posunovat až do
určitého místa, stylem přebíhání posledního člena na
začátek. To bylo také docela zábavné a hlavně díky
mnoha pádům. Po tomto programu následoval oběd
a po obědě následovalo jako vždy volno. Odpoledne
poté probíhalo jinak pro kluky a jinak pro holky. Kluci šli
kousek do přírody. Tam jsme mohli hrát mnoho sportů,
což bylo dobré. Poté jsme běželi ve dvojicích lesem a to
také nebylo vůbec špatné, alespoň jsme se proběhli.
Poté jsme měli večeři a po ní jsme se vrátili do tábora,
kde jsme se dívali na ﬁlm „Ratatouille“. To bylo zajímavé
spestření večerního programu.
Jakub Š.
I když včera ráno nevypadalo, že bude pěkně, nakonec jsme si ten den suprově užila. Nejvíc se mi líbilo
DÍVČÍ ODPOLEDNE. Po dlouhé době jsem si zacvičila,
protože teď o prázdninách na to nemám moc času. Po
osvěžující sprše jsme si s holkama namíchaly drink a potom se jen stačilo rozhodnout, jestli si číst časopisy nebo
navlíkat korálky. Saqmozřejmě jsem si vybrala navlíkání
korálků, protože je to jeden z mých koníčků. No prostě
včerejší dívčí odpoledne bylo SUPER!!!
Kája F.
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Ráno jsme se probudili do deště, a tak nebyla rozvička. Všichni se tím pádem nahrnuli do sprchi a dovedete si představit 50 holek čekajících na zrcadle! :-)
Dopoledne, jelikož jsme bordeláři (hlavně náš stan)
tak všichni uklízeli, a to byla vážně nuda a otrava!!
Odpolední program se mi moc líbil. Museli jsme splnit
pár ulítlejch úkolů. Fakt jako žůžo!!! Večer se každý
modlil, aby nebyl namáhavý program a jen jsme šli asi
hodně km a boleli nás nohy. Jako fakt děs, chtělo se mi
moc spát a spát a spát!!
Anetka Š.
Nedělní ráno bylo super. Vstávali jsme v půl deváté
a rozcvička nebyla, prostě bomba. Po dobré a vydatné
snídani následoval program, ale nebyl to obyčejný program, bylo to důkladné uklízení tábora. Všichni z toho
byli „nadšení“, ale nakonec tábor zářil čistotou a naše
stany byli po dlouhé době uklizené. Po velkém úklidu
byl volný čas, při kterém spoustu lidí zaběhlo do stanu
odpočívalo. Po obědě a odpoledním klidu následovala
super hra s 50 otázkami a úkoly. Tato hra byla super,
hodně jsme se nasmáli, třeba když jsme si museli čistit
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zuby celá skupina najednou fakt sranda. Po super hře
následovala další hra, která byla taky dobrá. Běhali jsme
v lese a navzájem se chytali. No a pak večeře a volno. Po
večeři jsme mysleli, že bude něco odpočinkového po takovém náročném dnu, ale mýlili jsme se. Oznámili nám,
že si máme vzít pevnou obuv, bundu a pití. Bylo nám
jasné, že se někam jde. Dozvěděli jsme se, že půjdeme
Gaisthalem do lesa a pak k zřícenině hradu. Kde nám
předvedli scénku a šlo se zpátky. Všichni byli naštvaní,
unavení a těšili se do spacáku. Ve spacáku jsme se ocitli
v půl jedný, lehli jsme a spali po takovém náročném dnu
to ani jinak nešlo.
Martina Šebestová
Pondělí 11. 8.
Dopolední program začal a mně se velmi líbilo, že
jsme si mohli vybrat činnost, jakou jsme chtěli. Po pálivém obědě jsme vyrazili na výlet, během něj jsme hráli
hru, která mě bavila (až na to, že mě všichni oškubali :-)).
Na večerním programu jsme zpívali písničkiy, bylo to
pěkné i přes ty šneky mezi lavičkama …
Eva Vy.

Ráno sice začalo špatnou zprávou že neteče voda
ale my sme si s tim poradili. Dopolední program byl moc
hezký a odpolední program safari mě bavilo eště víc.
K večeru sme se mohli sprchovat a to bylo super :-). Po
večeři byl táborák, při kterém sme spívali hezké písně :-)
A pak? Pak sme šli spát což se líbilo určitě všem :-)
Lomozová
Úterý 12. 8.
Den začal jako každý jiný, budíček, vstávat a cvičit
což v rozespalím stavu jde docela blbě. No co nebylo to
tak hrozný :-) ale zvládli jsme to. Po snídani a probuzující
rozcvičce jsme si zkoušeli dopilovat naše česko-německé
slovníky. Po menší rozcvičce jsme si trochu zasoutěžili. Byli
jsme rozděleny do 4 skupin vždycky 2 na 2 a už to frčelo.
Bylo to docela zábavný, ale nejlepší hra byla po obědě nwm
jak se to jmenovalo, ale nazvu to safari. Byly jsme rozděleny
do skupin. A z každý skupiny byly 2 tygři a 1 lovec a ty lovili
zvířata z ostatních skupin. Prostě sranda. A před večeří
jsme hráli na slepce to mě moc nebavilo dá se říct skoro
vůbec. A večerní program jsme byli rozděleny do skupin
a dělali jsme různý zajímavý soutěže to mě bavilo.
Dvorská Jiřina Sísa
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houpat na houpačce do pocitu značné nevolnosti. Po
vynikající večeři sestávající se z párku a chlebu, jsme
si zazpívali pár písníček a vydali se pod rouškou noci
k našim provizorním „ložnicím“, všichni už hodně unaveni. A jelikož mise nočních agentů FGI končila úspěšně
a všeobecným nadšením, mohli jsme se už vrátit do
našich studených stanů a pořádně je zadýchat.
Kristýna S.
Čtvrtek 14. 8.
Středa 13. 8.
Ráno nás čekal šok, na papíru s programem se naproti včerejším drbům a klípkům veselil k všeobecnému
údivu otisk boty – Gelande. Po snídani jsme si rychle
sbalili do baťůžku potřebné věci a byli svědky skvělé
scénky, kde excelovali Petr a Káťa coby veselé vesnické
dívky z Čech. Potom jsme byli rozděleni do skupin,
které se myslim nám všem zamlouvaly, protože každý
byl alespoň s jedním člověkem, s kterým si rozumí.
Cesta proběhla bez větších obtíží, kopců, nebo vážných
zranění. Na konci dne, kde jsme už všichni došli do cíle,
ti aktivnější z nás si zahráli jeden fotbalový zápas a my
ostatní jsme jen polehávali, posedávali nebo se nechávali

Když jsem ráno vstal, tak naštěstí nebyla rozcvička
a to se mi líbilo. Rozcvička nebyla, protože jsme měli
namáhavou noc. Tento noční program se mi také velmi
líbil. Dále jsme měli snídani velmi chutnou a velkou, snídaně zde jsou dobré to se mi také moc líbí. Po snídani
máme vždy „volný čas“ o „volném čase“ můžeme odpočívat anebo hrát hry to je velmi dobré a líbí se mi to. Dále
nastává dopolední program, ten styl, že jsme si mohli
vybrat od různých her to se mi líbí, protože si můžeme
vybrat co chceme hrát. Dále byl oběd. Potom sme měli
opět „volný čas“ to se mi opět líbilo. Dále byl odpolední
program, který vymislel náš parlament. Tento program
se mi líbil dále byla večeře a „volný čas“ opět sme hráli
hry. Dále nastalo překvapení měli sme jít do lesa hledat
bombu, bomba se našla a naštěstí se nic nestalo. Pak
sme měli večerní program a šli sme spát.
Petr Kovačík
Pátek 15. 8.
Dneska se mi líbilo, že jsme vstávali až v půl 8 a nebyla rozcvička!
Po poslední snídani, která byla suprová, jsme hráli
hry. A protože pršelo, tak jsme hráli ve Vorhalle. Mě se
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líbily všechny, ale asi nejvíc ta, kde jsme skákali po jedné
noze. I drak byl suprovej. Pak jsme dostali volno. Někdo
se šel umít a jiní psali „Marionetky“. Potom byl oběd,
kde byla dobrá teplá polívka! Odpoledne následovala
další super hra. Dostali jsme peníze a měli jsme s nima
hospodařit a vydělávat. Někdo si udělal masáže, jiný
kasino a další „piškvorky“. Na konci měl někdo 21 papírků a jiný jenom jeden nebo žádný. Byla při tom sranda
a mě to bavilo! Pak vedoucí udělali scénku, při který se
prostě nešlo nesmát. Po freizeitu byla poslední večeře.
Byla fakt výborná a ten pudink s nápisem FGI se jim
opravdu povedl! Pak jsme měli chvilku čas na převlíknutí
na disko. Tam byla skvělá nálada a atmosféra a ještě
lepší písničky. „Bomba“ mě taky chutnala. Pak jsme
se prošli po táboře a terka shrnula celejch 14 dní. Pár
lidí to nevydrželo a začalo brečet. Dostali jsme krásné
diplomy a šli ještě zatančit poslední písničky. Dnešek byl
fakt suprovej den, jen je škoda, že je poslední!!!

TAGESBERICHTE

PS: Vím, že to sem nepatří a že se to nepíše, ale jenom malá připomínka k táboru. Tábor byl úplně suprovej a mě bavili všechny hry! Jediný co mě tady chybělo,
byla další bojovka. Jinak tábor se vám povedl a už se
těším na další!!
Eliška Vaňásková

Montag 4. 8.
Zuerst standen wir auf und machten Frühsport.
Das war ziemlich scheiße (anstrengend). Danach
Zähneputzen, Morgenfeier, Frühstück (lecker). In der
angrenzenden Pause haben wir Fussball gespielt. Wie
immer. Danach spielten wir ein Spiel indem es darum
ging soviel Geld wie möglich zu machen. Darauf hatten
wir wieder Pause (Fussball!). Jaa … Dann wieder Essen
ein Spiel am Abend, wo wir unsere Geschicklichkeit
testen mussten. Leider haben wir verloren. Naja …
Abendfeier, Zähneputzen, Bettruhe.
Bene Hösl
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Der Tag begann mit dem beliebten Frühsport,
es folgte das beste Frühstück in Gaisthal, das immer gut ist. Das Programm ﬁng an. Singen, Tanzen,
Sprachkurs hat mir sehr gut gefallen, weil ich gerne
singe! Doch wegen dem schlechten Wetter sangen wir
unter dem Vordach noch ein paar SdJ-Lieder! Dann
gab es Mittagessen dass mir gut schmeckte. Freizeit!!!
Juhu :-) Danach spielten wir ein Spiel das wir letztes
Jahr im Lagerparlament erfanden, das fand ich gut,
doch die anderen Spiele mit dem Vampir fand ich voll
dumm! Freizeit! Abendessen fand ich nicht so gut,
da es nur Brot gab! Danach spielten wir ein Spiel, in
Gruppen aufgeteilt machten wir so Art ‘Minispiele‘,

die viel Spaß machten. Abendfeier und ab in Bett.
Gute Nacht!
Hannah Max
Dienstag 5. 8.
Heute nach dem Frühstück haben wir einen CrashKurs über die erste Hilfe bekommen, wo wir z. B. die
stabile Seitenlage gezeigt bekommen haben doch leider
war es ser kalt und ein bisschen lang aber sonst war
es nicht mal so uninteressant :-) Danach konnten wir
an ein paar Stationen des Postenlaufes beweisen, was
wir über die erste Hilfe gelernt haben und ob wir gut
genug aufgepasst haben. Der Postenlauf allgemein war
lang aber doch amüsant da meine Gruppe ganz ok war.
Schließlich, nach einer warmen Dusche und nach dem
Abendessen gingen wir zum Lagerfeuer und sagen
gemeinsam Lieder. Um kurz vor 10 wurde uns dann
noch mitgeteilt, dass heute Nachtwache ansteht also
haben wir (Misa, Anni, Christina & Ich) uns gleich für
die Nachtwache um 3–4 Uhr angemeldet. Die Fahne
wurde zwar nicht geklaut, und es war recht kalt, doch
sehr lustig.
Linda Hruby
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Nach dem Morgensport und Morgenlied, kriegten
wir eine Stunde Freizeit, nach dem darauﬀolgenden
Frühstück kriegten wir wieder ein paar Stunden Freizeit.
Dann wurde uns von Kristinka und Linus die erste Hilfe
erklärt, wir wurden in Gruppen eingeteilt und mussten dann nach Gruppen losgehen. So gingen wir ca. 7
Stunden von Posten zu Posten, es gab insgesamt acht.
Als wir dann zuhause ankamen, hatten wir nochmal richtig lange Freizeit (zwischendurch mal Abendessen) und
um ich glaube 8 Uhr setzen wir uns alle ans Lagerfeuer
und sangen bis um viertel vor 10 Lieder (war sehr schön
:-)) dann durfte wer wollte noch Nachtwache halten um
auf die Fahne aufzupassen.
Elli Winnes

und Leichen auch gelang. Insgesamt fand ich den Tag
supergenial, da alles dabei war. Dass das Essen wie
immer total lecker war, brauch ich nicht zu erwähnen,
da das sowieso klar ist :-)
Andrea Dieck

Mittwoch 6. 8.
Heute war wohl einer der ereignisreichsten Tage
bisher. Angefangen bei meiner Nachtschicht von 2 bis
3 Uhr, in der wir die Fahne bewachen sollten, über die
‚Zeltplatz-Olympiade‘, mit verschiedenen Spielen wie
Parcour-Lauf (mit Medizinball oder, mit Wasser gefülltem Sieb), mit dem Teelöﬀel möglichst viel Wasser über
eine gekippte Bierbank befördern, Rätsel raten, ein
Mehl-Spiel, bei dem man ein Bonbon zuerst aus einer
Wasserschüssel ﬁschen musste & danach aus einem
Mehlberg (mit dem Gesicht!), eim kompliziertes SpuckSpiel, das für die Gruppen großen Ekel bereit hielt und
vieles mehr, Am Abend wurde unsere Intelligenz in
einem Spiel getestet (wir wurden 2. der 1. Liga :-)), bevor wir Schlafen gingen. Doch das währte nicht lange,
denn um 1:30 Uhr wurden wir wieder geweckt und
mussten die gefürchtete Mutprobe bestehen, bei der
die Teilnehmer einzeln durch den Wald gehen müssen
& die Betreuer sich einen Spaß daraus machen uns zu
erschrecken, was ihnen mit Blitzlicht, Spinnennetzten

Donnerstag 7. 8.
Zuerst Nachtwache von 3–4 Uhr war voll toll. Dann
hatten wir Frühsport, nicht so toll. Danach durften wir
uns Sachen aussuchen, die wir machen wollen & ich
hab eine Fotostory gemacht, war eigentlich auch ganz
lustig und der Rest war auch super!
Misa Sum
Diesmal begann der Tag nicht erst um 7 Uhr, sondern schon um 1:30 Uhr, da wir eine Mutprobe vor uns
hatten. Die Mutprobe war eigentlich ganz cool, bloß die
meisten waren danach ziemlich nass und hatten Mehl
im Gesicht oder in den Haaren und wir hatten keine
Zeit mehr uns umzuziehen, weil wir ins Bett mussten.
In der Früh durften wir eine Stunde länger schlafen
und Frühsport ﬁel aus, was ich sehr gut fand. Danach
gingen wir zur Morgenfeier und dann gabs Frühstück,
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das wie immer in Gaisthal super geschmeckt hat. Nach
dem Frühstück hatten wir kurz Freizeit und dann ﬁng
das Programm an. Es gab verschiedene Posten und
wir durften uns aussuchen zu welchem wir gehen. Wir
konnten uns zwischen Fotostory, Perlen, Fußball spielen, Karikaturen zeichnen, Knoten und Zeichensprache
entscheiden. Ich fand es sehr gut, dass das Programm
nicht anstrengend war, sondern entspannend, weil wir
von der Mutprobe noch so müde waren. Dann gabs
Mittagessen, wie immer lecker, dass Freizeit. Und danach ﬁngs das Programm wieder an. Wir sollten uns für
den Karaoke Abend vorbereiten. Eigentlich wars ganz
lustig, aber es war auch anstrengend sich auf ein Lied
zu einigen, das alles gefällt. Dann gabs Abendessen.
Um 20 Uhr ﬁng der Karaoke Abend an, der mir sehr
gut gefallen hat. Dann war Abendfeier und danach
Bettruhe.
Caro Hauser
Samstag 9. 8.
Das Spiel ‚Spiele ohne Grenzen‘ hat mir gut gefallen. Nur meine Gruppe fand ich nicht so toll. Ich
war der einzige Junge und nur zwei Mädchen haben deutsch gesprochen. AM einfachsten war die
Station mit dem Löﬀel und dem Tischtennisball. Das
Mittagessen war sehr lecker. Danach haben wir ein
Spiel gespielt, das ich nicht gut fand weil es langweilig
war. Der Jungen- und Mädchennachmittag war lustig.
Der Film war langweilig. Nach der Abendfeier gingen
wir ins Bett.
Andi Zeilhofer
Am Samstag lief der Morgen eigentlich wie immer
ab! Wecken, Frühsport, kurz Zeit zum Duschen und
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Zähneputzen, Morgenfeier und dann Frühstück-wie
immer voll lecker! :-) Danach wurden wir in Gruppen
aufgeteilt und jede Gruppe bekam einen Laufzettel.
Also war alles bereit für Spiele ohne Grenzen. Am
besten hat mir der Posten gefallen, bei dem wir durch
die Seile durchklettern mussten. Domi D. hat sich da
nämlich verzählt und uns 10 Punkte zuviel gegeben!
Nach dem Spiel ohne Grenzen haben wir ein ziemlich
cooles Wettrennen gemacht. Das war echt mal was
anderes und es war end lustig, weil wir alle im Matsch
ausgerutscht sind! :-) Nach Mittagessen und Freizeit
mussten die Jungs alle abhauen, ich weiß zwar nicht
genau was die gemacht haben, aber auf jedenfall konnten wir jetzt in den Jungenduschen duschen. Und da
ist viel mehr Platz und ein viel geilerer Spiegel. Aber
bevor wir eine Stunde lang zum Duschen bekommen haben, hat Terka uns ein bisschen Tai-Bo beigebracht, war coll aber auch voll anstrengend! Nach dem
Duschen haben wir dann einfach gechillt, wir haben
‚Cocktails‘ gemacht (und natürlich auch getrunken),
Zeitschriften gelesen, Ketten gemacht und gemalt :-)
Das war echt voll toll! Nach dem Abendessen haben
wir dann noch einen Film angeschaut: Ratatouille!
Ich fand ihn etwas langweilig. Insgesamt war der Tag
echt total schön!
Fanny Dornhöfer
Sonntag 10. 8.
Das Ausschlafen fand ich gut, weil wir schon lange nicht mehr richtig ausschlafen konnten. Dann das
Freiwillige-Aufräum-Kommando fand ich auch sehr
gut, weil dann unser Zelt anschließend wieder sauber
war, Das 50-Fragenspiel war langweilig am Schluss weil
keiner mehr wollte aber das Wald-spiel hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann die Nachtwanderung war
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ok, es war ein bisschen zulange & der Berg war scheiße.
Das Theaterstück auf der Burg war gut.
Christian Ostermayer
Das Ausschlafen am Sonntag war super, auch wenn
im Zeltlager insgesamt bisschen wenig Frühsport war.
Das (U) FAK danach war schon weniger cool- ich nämlich fand unnötig, wobei ich natürlich nicht wusste, wies
bei den Mädels aussah, höhö. Mittagessen wie immer
einwandfrei und lecker. Jo, das 50-Fragenspiel war echt
lustig, man hätte meiner Ansicht nach aber. Die Fragen
anders stellen können sodass mehr Spielraum entsteht.
Hätten sich die Betreuer genauer absprechen sollen,
was zählt und was nicht zählt-das war von Gruppe zu
Gruppe unterschiedlich.
Das Waldspiel (Fänger und Läufer) war geil, aber
passt drauf auf, dass jeder nur 1 Kärtchen nimmt, ne
:-) Die Nachtwanderung hat mir getaugt, is mal was
anderes bei Nacht, Vom Theaterstück hab ich nicht
soviel mitbekommen, lag wohl an meiner schlechten
Position. Das Essen war wie immer einwandfrei! Mehr
Brokkolicremesuppe!
Moritz Eder
Montag 11. 8.
Der Tag ﬁng an wie immer; Aufstehen, Frühsport
und lecker Frühstück. Der ‚Sprachkurs‘ danach war
ziemlich lustig, wie wir Post-ist bekamen, mit denen
wir unsere Umgebung bezeichnen sollten. Nicht selten
tauchte das Wort teplous (Schwuchtel) oder Idiot auf
:-). Nach dem Mittagessen (das wie immer super war)
sind wir nach Schönsee gelaufen. Das fand ich nicht so
toll, da es echt weit war. Doch dank dem Spiel auf dem
Weg dorthin (man durfte nicht ICH, JA, NEIN, ODER

sagen) wars nocht so schlimm. In Schönsee waren wir
dann an einem echt coolen See (mit Sand und allem).
Den Alleingang ins Dorf fand ich auch toll. Das Beste
war, dass wir zurück gefahren wurden. Am Abend war
dann noch Lagerfeuer das sowieso immer lustig ist.
Andrea Dieck
Zuerst wurden wir aufgeweckt und mussten zur
Morgenfeier und danach zum Frühstück gehen. Danach
hatten wir Sprachekennenlernen-Spiel. Das fand ich
gut, denn wir haben die verschiedensten Wörter auf
tschechisch gelernt. Nach dem Mittagessen sind wir
dann nach Schönsee gegangen und durften uns dort
frei bewegen. War ganz schön. Am Abend sangen wir
dann Lieder am Lagerfeuer.
Matthias Gloßner
Dienstag 12. 8.
In der Früh hatten wir einmal wieder Frühsport. Es
war ziemlich anstrengend und deshalb war ich auch
nicht begeistert. Das Essen war geil wie immer, doch
dann kam die schreckliche Nachricht: KEIN WASSER!
Das war so scheiße aber im Laufe der Tages waren
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wir wieder im Stande, Wasser zu nutzen. Vormittags
machten wir einen Sprachkurs, um die jeweils andere
Sprache kennenzulernen. Es hat mir schon gefallen.
Mittagessen war wieder geil und das darauﬀolgende
Programm auch. Wir mussten mit ‚Tierhandel‘ viel Geld
machen. Dann gab es eine Jause (ziemlich lecker). Das
Essen war lecker und lustig da Fanny ihr Brot in dem Tee
versenkt hat. Das Abendprogramm war lustig.
Bene Hösl
Mittwoch 13. 8.
Anfangs, beim Frühstück haben alle gedacht, es
wäre Teilnehmernachmittag, doch als die Tesi und der
Juli gesagt haben, wir sollen die Sachen packen, war
klar: heute ist Geländespiel!!! Wenigstens wars besser
als letztes Jahr. Viel bessere Straßen und ne kürzere
Strecke. Fand ich eigentlich voll toll :-) Jaja, und am
Abend Lagerfeuer war super! Wir haben gesungen.
Okee, Lagerfeuer ist immer toll, aber, was ich schade

GAISTHAL JUNIOR
Letošní 2. etapa naší oblíbené akce s sebou přinesla
jedno veliké moudro a zjištění, že za nadpozemskými
zážitky se snad nemusí jezdit ani moc daleko. Hranici
všedních dnů jsme překročili v přibližně stejných zeměpisných šířkách, kde bývá hranice našeho státu.
Podobně jako jsme díky Schengenu nepostřehli, kde
končí Česko a začíná Německo, nezaznamenali jsme
ani předěl mezi reálným světem a fantazijním světem
Malého prince.
Konkrétně jsme naše dobrodružství zahájili na
planetce B 612, kde jsme se seznámili s Malým prin-
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fand, als wir in der Früh ins Zeltlager kamen, gab’s
keinen Tee und so und wir mussten sofort schlafen
gehen.
Kristyna Sacher
Donnerstag 14. 8.
Kein Frühsport juhu!! Und Frühstück mit dem besten Müsli, das ‚Gaisthalmüsli‘. Auf dem schwarzen Brett
stand ‚Des oder Des‘, das ﬁnde ich so cool, denn man
kann das machen wozu man Lust hat! Doch ich musste
zum Lagerparlamtent um den Teilnehmernachmittag
vorzubereiten. Beim Teilnehmernachmittag hatten wir
7 Posten und es ging um die 5 Sinne, dann Abendessen.
‚Du siehst klasse aus‘ Es ist immer so witzig! Meine
Gruppe hat gewonnen, ich fands gut dass wir machen
konnte was wir wollen! Danach kam ein Theaterstück,
das sehr witzig war. Danach mussten wir die ‚Bombe‘
entschärfen, was ich wie immer nicht kapierte!
Hannah Max
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cem a jeho kamarádkou, květinou Gábi. Jak daleko od
naší galaxie to bylo, nikdo neví, ale asi hodně. Na malé
planetce Malého prince panovalo mezi oběma jejími
obyvateli veliké přátelství, které, jak se ukázalo, nejen
hory přenáší. Gábi totiž zle onemocněla – vadla, bledla
a nechtěla ani kapku vody. Malý princ věděl, že musí
květině pomoci, ale sám by něco těžko zmohl.
Vydal se na cestu vesmírným letadlem a docestoval až do naší sluneční soustavy. Potkával zde jak zlé
lidi – obchodníky, kteří ho chtěli ještě v jeho neštěstí
podvést – tak tvory dobré. Jedním z nich byl lampář,
který hned věděl, že květině chybí sluneční paprsky.
Slunce rádo věnovalo princi jeden ze svých paprsků.
Nepochybovali jsme o kvalitách toho zářícího stvoření,
ale trošku nás děsilo silou, kterou vyzařovalo. Žertovat
by se s takovým Sluncem rozhodně nedalo.
Radost, kterou Malý princ z nalezené medicíny měl,
netrvala dlouho. Zoufale zjistil, že neví, jak se dostat
zpět. Šťastného konce bychom se už nejspíš nedočkali
nebýt moudrých zeměpisců, kteří sice neznali cestu
na planetku B 612, která nikde v jejich mapách nebyla
zakreslena, věděli však, kde se nachází tvor, který snad
může pomoci. Poslali tedy Malého prince na planetu
Zemi. Ta je však příliš velká na to, aby na ní sám princ
našel pověstnou chytrou lišku. Děti mu slíbily pomoc
a také tak udělaly. Společně prošly celý Svět a po cestě

jim radili jeho obyvatelé. Zadarmo však děti radu nedostaly, stála je úsilí při řešení problémů, které sužují různé
části planety. Lidé k nim však byli vstřícní a poradili vždy
dobře. Zdárného konce jsme dosáhli v noci, kdy jsme
lišku objevili spát ve svém doupěti. Když Malý princ viděl
toho moudrého pozemského tvora a s ním i pomoc své
kamarádce, byl dětem moc vděčný.
Liška se se všemi skamarádila a dělalo jí potěšení
být naším průvodcem po galaxii. Museli jsme se rychle
vydat na cestu, aby nebylo pozdě. Na princovu planetku jsme také byli pozváni a aby bylo uzdravení Gábi
patřičně slavnostní, připravili jsme vše, co je potřeba
na velkou hostinu.
Prošli jsme branou, která vede jen z reálného světa
do fantazijního, liška ukazovala směr. Za chvilku jsme
už stanuli u květinky, která ještě o poznání bledší, sotva
dýchala. Když ji pohladilo teplo slunečního paprsku,
začala se probouzet a protahovat, hned žádala vodu
a měla radost, že vidí svého opatrovatele.
Nakonec to všechno skončilo tím nejlepším možným
způsobem a my jsme mohli nechat ty dva o samotě.
Loučení bylo těžké, ale my už víme, že srdce neznají
kilometry a fantazie nezná hranice, ani ty státní.

Anetka
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POHLEDEM

ÚČASTNÍKŮ

Neděle 17. 8.
Líbila se mi snídane aj mi chutila. Líbil se mi aj
program celý i fotbal i oběd. Líbil se mi i popoludnejší
program i fotbal. Jediný co se mi nelíbola byla večeře.
Inač vše.
Erik
Pondělí 18. 8.
Dnes ráno se mi moc nelíbilo, že jsem musela vstávat ze svého vyhřátého spacáku, protože venku byla
strašná zima a my jsme museli na rozcvičku, která byla
právě v té zimě.
A to jsem se ještě ke všemu moc dobře nevyspala,
protože nás v 1.00 cca vzbudily abychom se podívaly na
divadlo o malém princi. Teď už ale pokračuju.
Po rozcvičce následovala ranní slavnost a poté výborná snídaně. Program se mi také moc líbil, protože jsme
se nejdřív učili tancovat na jednu úplně úžasnou písničku
a když jsme se učili německy tak byla sranda, ale už mě to

tolik nebavilo. Oběd mi přišel akorát vhod, protože jsem
měla pořádný hlad. Pak jsme měli volný čas.
Po volnu nám David a Matias vysvětlili program.
Byl to pro mě náročnej program, ale šíleně mě bavil.
V průběhu hry jsme měli zdravou svačinu (meloun).
Když hra skončila, odebraly jsme se na večeři, kde pro
nás měli překvapení: Bavorskou večeři. Opravdu jsem
si při ní pochutnala. Za nějaký čas už jsme seděli u ohně.
Zpívali jsme skvělé písničky a hry. Po večerní slavnosti
už jsme šli všichni spát.
Lucie Chudová
Úterý 19. 8.
Když jsme se dnes ráno vzbudili, tak jsme objevili,
že nemáme německou vlajku. To se nám moc nelíbilo.
Když jsme dorazili na snídani, tak jsme se dozvěděli, že
tu vlajku, která byla ukradena měla hlídat jedna skupina,
která zklamala.
Před snídaní, která byla moc dobrá , jsme zpívali na
ranní slavnosti (to bylo supr).
Po ranní slavnosti jsme šli na snídani, která byla
výborná. Pak šel na řadu program.
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Středa 20. 8.
Ráno byl budíček, měli jsme dobrou snídani. Pak jsme
měly volno, to jsme si hrály, až to skončilo, byla hra 111
minut. To jsemi strašně líbylo. Ale nezvládli jsme všecko.
Byli to dobrý úkoli, ale jednou jsem se nechala nachytat.
Potom byla další zábavná hra, jmenovala se 1, 2 nebo 3.
Byla taky moc pěkná, skoro pořát jsme dostávali hvězdy,
bila to moc hezká hra. Potom jsmesi chvilku povídali, byla
večerní slavnost, zpívali jsme si. Potom jsme šli spát.
Natálka
Čtvrtek 21. 8.
Potom se češi učili co to znamená SDJ a němci se
učili SOJKA. Po poučným programu následoval obídek.
Ale před obídkem a po programu jsme se koupali pod
hadicí, byla velká prča. Potom už byl dobroučký obídeček. Po obídečku bylo volno a byl otevřený GLOBUS
(to bylo sladkostí). Po volnu byl nejlepší program, byl
to holčičí a klučičí den, Kluci šli do lesa a holky zůstaly v táboře. Holky tancovaly MICHAEL JACKSON
a ROCKANDROLL.
A bylo to úplně supr. Později jsme šli hrát menší
divadlo a to také ušlo. Ale na to jsem zapomněla, než
jsme šli tancovat tak jsme si udělaly sádrové masky to
bylo bezva a potom jsme si udělaly menší rozcvičku na
tanec to bylo trošku blbší. Později jsme tancovali.
A potom jsme to už ukončily a šli jsme se sprchovat a chystat večeři. Večeře byla nejlepší co jsem
kdy jedla.
Jak jsme jedly, tak nás nečekaně překvapili kluci.
Potom byl večerní program, který byl docela dobrý.
Později jsme se podívali na pohádku O MALÉM PRINCI
a potom jsme šli na večerní slavnost. Pak jsme si šli
vyčistit zuby a alou do spacáků.

Nelíbilo se mi jak jsme museli vztávat v noci, jak
jsme museli chodit, ale hry byly dobré. Jak jsme dorazili na hřiště tam jsme si perfektně vyhráli. Jídlo jako
vždi výborné.
Pepa
Pátek 22. 8.
V pátek se mi líbilo: 1. malování sklinek, 2. hraní
hry – ukázat princi co je na planetě zemi krásného,

Sabrina Fröhlichová
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TAGESBERICHTE
Montag, 18. 8.
Essen: Ich fande sehr gut, dass wir so viel Freizeit
hatten. Außerdem war das Essen sehr lecker. Ich fande
am Abend vor allem sehr gut, dass es verschiedene
Wurstplatten und Brezeln gab.
Programm: Ich fande am Abend das Singen am
Lagerfeuer war sehr spaßig. Auch gut fande ich, dass
wir am Abend eine Nachtwache hatten. Nur, dass nicht

3. Běch lesem, 4. diskotéka, 5. házet své přání do ohně.
Nelíbilo se my: 1. Akorát ranní rozcvička, nic jinýho. Ale
hlavně v pátek i za celý tábor nejvíce oceňuji snaživost
vedoucích. Ale ze všeho nejlepší byl fotbal účastníci vs. vedoucí. Dopadlo to, že účastníci vyhráli. Není
k zahození i diskotéka, ta se mi fakt líbila, možná i víc
než fotbal.
Jo, málem bych zapoměl v pátek bylo výročí, Pepa
si uklidil.
David
alle dran kamen war nicht so gut. Als ich auf den Plan
schaute freute ich mich schon aufs Lagerfeuer.
Sophie
Dienstag, 19. 8.
Ich fand es heute gut, aber dass wir uns dreckig machen mussten, fand ich nicht so gut und dass wir so früh
geweckt wurden. Dass die Jungs so weit laufen mussten
fand ich nicht so gut. Dafür war das Essen gut.
Janik
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Mittwoch, 20. 8.
Heute haben wir am Vormittag Gruppen eingeteilt.
Man konnte Modelﬂugzeuge basteln oder mit Shogi
Rastling üben und viele andere Sachen machen. Am
Nachmittag mussten wir den kleinen Prinzen helfen,
sein Flugzeug zu reparieren in 111 Minuten so viel
Aufgaben zu lösen, so viel man kann. Am Abend dann
haben wir einen Fernsehabend gemacht. Da mussten
wir ein paar Fragen über die Betreuer beantworten und
dann mussten wir uns auf 1, 2 oder 3 stellen.
Adrian
mussten wir aufstehen und den Fuchs suchen. Danach
sind wir zum Zeltplatz zurück und haben geschlafen.
???
Wir sind morgens um 7 Uhr aufgestanden. Danach
ging es zur Morgenfeier. Dann haben wir erstmal gefrühstückt. Als das Frühstück zu Ende war, wurden
wir in Gruppen eingeteilt. Wir mussten für die große
Wanderung ein Big-Mac-Menü, ein Öko-Banner, eine
Gasmaske und asiatische Zeichen basteln. Danach ging es

Donnerstag, 21. 8.
Heute sind wir in Gruppen eingeteilt worden. Dann
sind wir gewandert. Wir sind immer wieder bei verschiedenen Stationen vorbei gekommen, wo man dann
Aufgaben machen musste. An zwei Stationen gab es dann
auch etwas zu Essen. Als wir dann Abends angekommen
sind, konnten wir auf den Spielplatz. Danach sind wir
zusammen gekommen und spielten verschiedene Spiele.
Als wir damit fertig waren, haben wir gegrillt. Wir haben
dann auf einer Wiese übernachtet. Um ca. 1 Uhr morgens
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Lagerfeuer. Das fand ich sehr gut, weil wir uns nicht
gerade anstrengen mussten! :-) Anschließend wurde
jede Gruppe zu ihren Schlafplätzen gebracht. Wir mussten sofort schlafen, was uns aber nicht gerade schwer
ﬁel. Leider wurden wir auch schon um 1 Uhr geweckt.
Denn es kam ja noch die Nachtaufgabe wir mussten einer
Wegbeschreibung folgen, um den Fuchs zu ﬁnden. Meine
Gruppe fand zum Glück den Fuchs als erstes :-). Danach
liefen wir zum Lager und schliefen.
Laura

los. Ich war in Gruppe 3 bei Anetka. Nach ca. 30 Minuten
waren wir bei der 1. Ess-Station. Doch bevor wir was
essen durften, mussten wir erst noch eine Aufgabe bestehen. Es kamen nach und nach immer eine Aufgabe. Die
2. bestand darin, Seife weiterzugeben, die 3. aus Gummis
schießen, die 4. aus Semmeln essen und die 5. aus auf
einem Baumstamm stehen. Leider wurde meine Gruppe
nach der 3. Aufgabe überholt. Nach etwa 5 Stunden kamen wir bei unserem Ziel an: einen Spielplatz in Gaisthal.
Dort hatten wir ca. zweieinhalb Stunden Freizeit. Dann
war das Abendessen und danach sangen wir Lieder am
Freitag, 22. 8.
Ich fand die Suche nach dem Fuchs sehr lustig, aber
ich hätte es besser gefunden, wenn wir draußen geschlafen hätten. Das Essen war lecker. Ich fand das Fußballspiel
am Nachmittag nicht so toll, aber der Paarlauf war lustig.
Bei der Vorbereitung für den Abend hat es zwar etwas
Krach gegeben, aber es war schön. Das Abendessen war
SEHR lecker. Die Disko hat mir total gefallen. Schade,
dass wir so früh ins Bett mussten.
Ida
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Wir sind heute Nacht um 0:47 Uhr aufgestanden,
dass ich nicht so gut, weil gerne ausschlafe. Ich fand die
Suche nach dem Fuchs lustig. Am besten wäre gewesen, wenn wir im Freien die ganze Nacht geblieben
wären. Das Essen Früh und Mittags war lecker. Am
Nachmittag war das Fußballspiel. Ich fand es nicht so
toll. Und dann hatten wir einen Paarlauf und am Abend
nach einem großen Essen eine tolle Disco mit einer
Abschlusszeremonie. Das fand ich toll.
Till

JAPA 2008
Tak jsme se zase jednou sešli, tentokrát celkem brzy
po táboře, na Japě!! 4.– 7. 9. jsme společně strávili v našem milovaném Gaisthale a lepší místo jsme si ani vybrat
nemohli, tentokrát šlo totiž o historii celého tábořiště,
táborů, SdJ, Sojky a historické události, ke kterým došlo
mezi oba našimi státy.
Celý prodloužený víkend jsme strávili tak trochu
v duchu tábora, a proto se neobešel bez jistých tradic.
Měli jsme například ranní i večerní slavnost, při které
jsme si vždy připomněli jednu z písniček, která už na
táborech zazněla. Každé ráno i večer jsme zdravili svoji
vlast, společně jsme zahajovali a končili veškerá jídla,
atd … Hned první večer jsme se společně navzájem
„poznali“ při klasickém Kennenlernenabendu. :-)
V pátek jsme měli odpoledne naprosto brutální
program. Utvořili jsme čtyřčlenné imaginární rodiny
a pak jsme byli rozděleni a zažili jsme na vlastní kůži,
jak vypadal odsun. Měli jsme možnost zabalit si 10 věcí
a stan a měli jsme si dobře hlídat naše doklady. Ty moje
byly samozřejmě roztrhané už před startem. :-) Cesta
nevedla zrovna příjemným terénem a se zabalenými

věcmi to pro některé nebyla vůbec hračka. Prostě hra
byla super vymyšlená a fakt libová. No … bylo fakt horko
a například když jsem zapadla do bahna nebo když mě
nakonec odmítli přes hranice pustit bez důvodu, tak v tu
chvíli mi úplně zas tak skvělá nepřipadala. :-) Tohle byl
podle mě asi nejlepší japí letošní program. Večer jsme si
odpočinuli a nacpali si pupíky u Lagerfeueru a tradičně
jsme si zazpívali. Večer jsme si popřáli dobrou noc a viel
spass a šli si všichni pořádně pokecat. :-)
V sobotu ráno jsme dostali testy z gramatiky a podle
těch jsme se zařadili do skupin. Byla to sranda a naučila
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jsem se pekelně rychle „Wenn Fliegen hinter Fliegen
ﬂiegen, ﬂiegen Fliegen Fliegen nach. “ Tak a teď s tim
můžu ve škole machrovat. :-) Odpoledne jsme ve skupinách šli po okolí po cestě za demokracií. Hra byla super,
škoda jen, že se mojí skupině zrovna moc nedařilo.
Nula bodů, nula bonusů a ještě jsme se ztratili. :-) Po
hře a večer jsme si opět pověděli něco z historie. Nejvíc
mě zaujalo, že historie táborů je spojena s folklórním
sborem z Nýřan!! :-) Večer nám položila rada SdJ několik
otázek a my napsali na papírky náš názor. Bavilo mě číst
si odpovědi ostatních.
Ráno, když jsme se konečně vykopali ze spacáků, tak
jsme po sobě uklidili a pomáááálu jsme se začali odebírat
domů. :-) Škoda že Japa je jenom jednou do roka.

Léa Rambo
Am Donnerstag, den 04. 09. 2008 ging es los. Der
Herbstlehrgang in Gaisthal, bei dem wir etwas mehr
über die deutsch-tschechische Geschichte und über
die Hintergründe unserer Verbände SdJ und Sojka erfahren sollten.
Den Abend des ersten Tages begannen wir nach
einem tollen Buﬀet mit traditionellen Spielen, wie „Ich
funke, ich funke!“, bei denen wir uns mit viel Spaß alle
kennen lernen konnten. Nach einer weiteren Tradition,
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der Abendfeier, ließen wir den Abend noch bei gemütlichem Zusammensitzen ausklingen.
Frisch und gestärkt ging es am nächsten Morgen
mit einem Theaterstück los, das uns knapp und verständlich den Geschichtsverlauf der beiden Weltkriege
erklärte. Danach bekamen wir noch weitere wichtige und interessante Informationen zu der Geschichte
der Sudetendeutschen, zu deren Vertreibung und zur
Entwicklung des Verhältnisses zwischen Tschechien
und Deutschland. Nach dem Mittagessen sollten wir
nun am eigenen Leib erfahren, wie die Vertreibung
der Sudetendeutschen ablief. Wir wurden in Familien
eingeteilt, dann, nachdem wir uns in Heirats – und
Geburtsurkunden eintragen mussten, wurden wir aber
gezwungen uns zu trennen und mussten uns alleine
oder nur noch mit einem „Familienmitglied“ auf den
Weg machen. Auf dem Weg bekamen wir nun all das
zu spüren, was auch damals den Vertriebenen zugestoßen ist: Wir durften nicht sprechen, mussten schwer
schleppen ohne zu wissen wohin es geht und wurden
respektlos behandelt. Nach diesem Spiel setzten wir uns
zusammen, um über die von uns erlebten Erfahrungen
und Gefühle zu sprechen und zu diskutieren.
Wieder erholt, kamen wir beim Lagerfeuer zusammen, wo wir zunächst traditionelle Lieder von SdJ
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und Sojka sangen und noch einige Informationen zum
Prager Frühling bekamen. Den Tag beendeten wir am
Feuer mit Liedern und Unterhaltungen.
Am Samstagvormittag hatten wir, aufgeteilt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, einen Deutsch, bzw.
Tschechisch – Sprachkurs. Hier lernten wir viele neue
nützliche Wörter und Wendungen der jeweils anderen
Sprache. Nach dem Mittagessen ging es dann weiter
mit geschichtlichen Hintergründen; wir machten uns auf
den Weg in die Demokratie. Bei einem Postenlauf, wo wir
beispielsweise mit einem „Trabi“ über die deutsche Grenze
fahren sollten, erfuhren wir noch weitere Fakten, von der
Entwicklung des Kommunismus hin zur Demokratie. Nach
dem Lauf wieder am Zeltplatz angekommen, wurden uns
diese Dinge dann noch einmal genauer erklärt.
An diesem letzten Abend, beschäftigten wir uns nun
einmal mit der Zukunft von SdJ und Sojka. Wir setzten
uns kritisch mit Problemen auseinander und sprachen
über unsere positiven Erfahrungen mit den Verbänden
und über unsere Motivation, bei den Zeltlagern und
Anderem teilzunehmen und zu helfen.
Am Sonntagvormittag erfuhren wir noch etwas über
die Sudetendeutsche Jugend und ihre Organisation
und nach einem Abschlusskreis, räumten wir alle zusammen auf.

Ein bisschen traurig und natürlich um einiges schlauer als vorher verabschiedeten wir uns am Nachmittag
voneinander und freuen uns schon jetzt auf ein baldiges
Wiedersehen bei einer SdJ-Sojka-Veranstaltung.

Mari
Neuplynul ani rok a všichni jsme se mohli opět vidět
na již tradiční JAPĚ, tentokrát s letopočtem 2008, která
se pro letos odehrála v našem milovaném Gaisthale,
nebo-li „Géčku“. Kdo nejel, ten prohloupil a může jen
litovat, neboť mu utekly skvělé 4 dny strávené s výbornou partou Čechů i Němců.
Celé 4 dny se nesly v duchu česko-německých vztahů
v uplynulém století, a tak jsme díky tomu měli příležitost
se stát pozornými posluchači, svědky či aktéry nejvýznamnějších událostí, které se odehrály ať už v tehdejším Československu nebo v Německu. Nezapomnělo se
ani na známé osobnosti z různých oblastí od umění až
po politiky, které měly co dočinění s českoněmeckými
vztahy. Pokud bych to tedy měl celkově shrnout, mohli
jsme být svědky obou světových válek a dozvědět se
přitom ty nejzásadnější informace a okolnosti, které se
jich týkaly. Dále jsme mohli na základě našich největších
dovedností a schopností ztvárnit nějakou významnou
osobu v námi připravované scénce, neboli, jak jistě
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všichni znají z Gaisthalu, Theaterstücku. V jedné z nejpůsobivějších částí programu jsme si mohli na vlastní
kůži prožít, jak vypadal tzv. odsun, při čemž se nezapomnělo objektivně poukázat na hrůzy, které se při
tom odehrávaly. Rovněž jsme si připomněli nedávno
proběhlé výročí 40 let od tzv. pražského jara a vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa
a jeho vliv na další vývoj česko-německých vztahů. No
a v neposlední řadě jsme měli možnost prostřednictvím
tzv. cesty k demokracii v podobě super postenlaufu být
aktéry rozpadu tehdejšího východního bloku přelomu
80. a 90. let a vstoupit tak do tenkrát nové éry česko-německých vztahů na bázi obnovené a především takřka
ničím neomezované spolupráce, kterou díky Sojce a SdJ
rozvíjíme až do teď.
V této souvislosti bylo také samozřejmě pamatováno
na to, na jakém místě se letošní JAPA odehrávala, a proto
jsme si mohli připomenout i všechny tradice spojené
s tábory v Gaisthale, uvědomit si, jak je důležitá a zároveň jedinečná spolupráce obou spolků Sojky a SdJ,
a vysvětlit si historické důvody jejich vzniku a započetí
vzájemné spolupráce. A tak při tom nemohly chybět
např. ranní a večerní slavnost, kdy jsme zpívali písně
z uplynulých táborů z posledních let, a to vždy každý
den jinou, nebo dále např. tradiční táborák s výbornými
wurštíky a kytarou naladěnou na všem dobře známé
žluté SdJ zpěvníčky či na námi často zpívané hitovky.
Jako poslední větší část programu proběhla diskuse
o vývoji, významu současné a budoucí spolupráce obou
spolků Sojky a SdJ. K tomu musím říct, že forma, jak
to bylo podáno, a výběr obsahu, který byl buď přednesen nebo diskutován, byly opravdu skvělé. Každý,
kdo u toho byl, si musel rozhodně odnést buď nové
informace nebo určitý hřejivý pocit z toho všeho, co oba
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spolky dělají. Nakonec proběhla, řekl bych, podnětná
diskuse týkající se samotné SdJ, která mnohým z nás
osvětlila některé souvislosti, které nám do této doby
nebyly třeba tolik jasné, ale hlavně byla diskutována
současnost a budoucnost SdJ, z čehož vyplynulo mnoho
podnětných nápadů, co a jak by se dalo vylepšit a jakým
směrem by se samotný spolek měl dále ubírat.
Celkově tedy proběhla, jak už jsem dříve zmínil, zase
jedna ze skvělých a povedených akcí pod taktovkou
Sojky a SdJ, tentokrát okořeněná tím, že jsme ji mohli
prožít v našem jedinečném Gaisthale a za skvělého
počasí, čehož jsem já osobně a také Michi „do zlatova“ využili :-). Zároveň abychom nebyli odkázáni se
vzpomínkami jen na naši nebohou paměť, dostal každý
z nás ručně vyráběný, a o to víc cennější, přívěšek na
krk s nápisem JAPA 2008, který by nám vždycky měl
připomenout, co jsme na JAPĚ prožili a jaký to všechno
má obrovský význam. Tímto bych chtěl vyslovit orgateamu jedno obrovské DÍKY za SUPER AKCI, byla to
BOMBA!!!

Óa

KDO JE KDO

Jak jsme v minulém čísle uvedli, tak taky plníme –
máme tu pokračování nově zavedené rubriky o čerstvých přírůstcích do naší sojčí rodiny. I tentokrát se nám
podařilo ulovit několik nových sojčích duší a vyzpovídat je, jak se patří :-) – na rozhovor se nechali nalákat
Kačka Spielmannová, Iva Královcová, Michael Kalina,
Aduš Fredy, Lucka Schořová a Denisa Lindušková. Aby
se neopakovaly stále stejné fráze, neodpustil jsem si
položit jednu otázečku na tělo (nebo spíš o těle?), za
kterou mě asi někdo nebude mít rád … ale to se ostatně
dozvíte dále … :-)

5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Gymnazium – živé jazyky, heč …
6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Film – Anděl na horách. A idolů? Každý týden jiného,
já jich mám, jéje.

KATKA SPIELMANNOVÁ
1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Zábava, lidi co mám ráda, tradice, možnost dostat
se do Německa a další …
2) Jak jsi se k Sojce dostala a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
Přes kamaráda. Stala jsem se členem, protože bych
se taky chtěla nějak podílet na ní.
3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Na Gaisthale – 7krát, to je málo?
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký
jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam ráda jezdíš
nebo kam by ses chtěla podívat?
Je mi zatím 16. Patřím mezi sojčí střed. Ráda tancuju a jezdim na Gaisthal. Nejradši mám svíčkovou od
maminky (jak jinak), jezdim ráda všude. A chtěla bych
se podivat ještě jednou do Egypta.

7) No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
Sojka je můj kamarád, se Sojkou si půjdu hrát.
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IVANA KRÁLOVCOVÁ
1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Pro mě znamená sojka super akce, nový kámoši
a srandu …
2) Jak jsi se k Sojce dostala a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
Dostala jsem se sem přes bratrance a členství jsem
chtěla kvůli členským výhodám a časopisu.
3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Gaisthal Junior 2004 a 2005, potom byla pauza
a Gaisthal Klasik 2008.
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký
jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam ráda jezdíš
nebo kam by ses chtěla podívat?
Je mi 14, hraju na klavír, hraju tenis, fotbal a ﬂorbal, nejvíc mi chutná čokoláda a grilovaný maso, ráda
jezdím do Vídně a chtěla bych jet do New Yorku a do
Paříže …
5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Jsem na základce a tento rok budu dělat přijímačky
na tátův gympl, tak doufám, že se dostanu!!!

7) No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
Hmm … Tak to asi: Smích je nejlepší lék. Taxe mějte a doufám, že se uvidíme na velikonočním!! Zatím
zdarec!!

MICHAEL KALINA
6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Moji oblíbení herci jsou Colin Farrell a Brad Pitt
a oblíbený zpěvák je Jay Kay. Nejoblíbenější ﬁlmy jsou:
Pulp Fiction, Jackie Brown a Amélie z Montmartru. .
A nejoblíbenější song je od Calvina Harrise: Acceptable
to the 80´s. A nejoblíbenější seriály jsou: Simpsni,
Dr. House a Přátelé.
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ZNÁMÝ TO

„KALIČ“

1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Když se řekne Sojka, tak mě asi nejdříve napadnou
přátelé a kamarádi z Čech ale také z Německa, dále mě
napadne zábava na táborech a podobných akcích, které
toto sdružení pořádá.

KDO JE KDO

ale mělo by to tak být, takže jsem tu pošesté? Mno mělo
by to tak být.
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký
jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam rád jezdíš
nebo kam by ses chtěl podívat?
Něco o sobě, jo? Jmenuji se Michael (většina mě znáte pod přezdívkou „Kalič“). Bydlím v Nehvizdech. Je mi
15 let, jestli patřím mezi důchodce nebo mláďata? Spíš
mezi mláďata, zas tak starý nejsem. Moje záliby jsou inline brusle, kolo, jídlo a ještě by se něco našlo, ale v tuhle
chvíli mě nic nenapadá. Mé oblíbené jídlo? To je těžký
oříšek, mně chutná spoustu věcí, ale nejoblíbenější jídlo
asi je čokoláda, a taky komu čokoláda nechutná?
5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Teď jsem vychodil základku a jdu na střední.
HŠVOŠ – Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech. Co plánuji do budoucna?
Určitě jet na další tábor a hodně do budoucna asi jít na
nějakou vejšku.
2) Jak jsi se k Sojce dostal a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
K Sojce jsem se dostal od školy, moje třídní učitelka
na 1. stupni je máma Lukyho, takže mi nabídla jestli
nechci jet na letní tábor a já jel, a tak jezdím pořád.
Chtěl jsem se stát členem asi … já vlastně ani nevím
nejspíš, protože už jezdím se Sojkou už tak dlouho,
opravdu nevím.
3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Mohli jste mě vidět jedině na Gaisthale a to už od
roku, no asi od roku 2003, ale tím si tak nejsem jistý,

6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Nejoblíbenější idol to je asi kuchař Jamie Oliver.
Hvězdy jsou Chris Barrie, Craig Charles, Danny JohnJules. Všichni tři jsou představitelé hlavních rolí v seriálu
Červený trpaslík. A Film? Určitě trilogie Pán prstenů.
A dále song, já poslouchám všechno, co se mi líbí.
7)No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
Na tuto odpověď mě napadá jediné: Sojka Bonzačka
z Krakonoše.
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ADÉLA FREDY
ALIAS

ADUŠ

1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Hmm … v první řadě asi docela pěknej okřídlenec …
no, jinak dobře strávený dva týdny o prázdninách …
prostě zábava :-)
2) Jak jsi se k Sojce dostala a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
Dostala jsem se k ní přes kamarádku a členem jsem
se stala z mnoha důvodů … prostě mi Sojka přirostla
k srdci.

3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Ehmm, zatim jen na dvou táborech …
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký
jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam ráda jezdíš
nebo kam by ses chtěla podívat?
Za dvacet dní – 20. 9. – mi bude 15, patřím mezi
mláďata, ráda zpívám a miluju hudbu, zbožňuju papriku
a moc bych se chtěla podívat do Japonska.
5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Zatim chodim na základku, na jazykovku – učim
se francouzsky, německy a anglicky a nejspíš budu
dělat přijímačky na Anglo-německou obchodní
akademii …
6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Jap, idolů mám hodně … čim začít?? Takže: Led
Zeppelin, Amy Winehouse, Bob Marley … miluju songy Kashmir – Led Zepp, Back To Black – A. W. , Africa
unite – Bob … a mnoho dalších …
7) No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
Uaa … tak jedno moudro: Sojka obecná – pestře
zbarvená sojka obecná žije většinou v lesích. Živí se
hlavně žaludy, bukvicemi a bobulemi. :-)

LUCKA SCHOŘOVÁ
1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Samosebou Gaisthal a super lidi.
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jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam ráda jezdíš
nebo kam by ses chtěla podívat?
Jsem 15leté sojčí mládě, které rádo fotí, kreslí, sportuje a má rádo legraci. Ráda jezdím na Gaisthal, také
někam k moři a ráda bych se podívala někam hoooodně daleko.
5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Zatím jsem na gymplu a svoji budoucnost si teprve
plánovat začínám.
6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Obdivuji lidi, co se někam vypracují od nuly a ohledně hudby a ﬁlmů, ráda shlídnu a poslechnu si vše, co
stojí za to.
7) No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
Sedí dvě sojky na větvi a náhle nad nimi proletí
tryskáč. Jedna říká: „Ty jo, ten pták letí rychle, co?“
Druhá: „Taky bys tak letěla, kdyby ti někdo zapálil ocas!“
:o)))))
2) Jak jsi se k Sojce dostala a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
Dostala jsem se k ní náhodně přes internet a ke
členství mě přivedla kamarádka.
3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Já byla jen 2× na Gaisthalu Klasik, takže moc lidí
nepřekonám.
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký

DENISA LINDUŠKOVÁ
1) Co pro tebe znamená, když se řekne Sojka?
Sojka pro mě znamená spoustu nových fajn přátel,
zábavné hry a samozřejmě Gaisthal.
2) Jak jsi se k Sojce dostala a co tě vedlo k tomu se
stát členem?
Do Sojky jsem se dostala přes moji kamarádku
Lucku a k členství mě vedla spousta výhod.
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3) Na kolika a jakých sojčích akcích jsme tě mohli už
vidět? Schválně, kdo koho trumfne … :-)
Jelikož jsem novým členem, tak jsem byla pouze
na jednom táboře, ale už teď se těším na další, kde mě
též uvidíte.
4) Řekni nám něco o sobě – kolik ti jě (jestli patříš už
mezi sojčí důchodce nebo naopak mezi mláďata), jaký
jsou tvoje záliby, co ti nejvíc chutná, kam ráda jezdíš
nebo kam by ses chtěla podívat?
Takže je mi patnáct. Mám ráda hudbu, tanec a přátele. Mezi moje nej jídla rozhodně patří lazaně (na táboře
byly super). A Samozřejmě nejradši mám Gaisthal, kam
se chci znovu podívat. :-)

7) No a na závěr obligátní závěrečný puntík rubrik
podobnýho ražení – nějaký moudro, vtípek, říkanku,
básničku nebo snad i písničku o Sojce?
…

5) A co škola – co studuješ a co plánuješ dál?
Já se právě rozhodla studovat na zdravce, takže jen
čas ukáže, zda ze mě bude doktorka, sestra či třeba
patoložka.
6) Máš nějakýho idola, oblíbenou hvězdu? Co takhle
nejoblíbenější ﬁlm nebo song?
Nepotrpím si zrovna na nej … , ale z ﬁlmů mám
ráda komedie.
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Díky všem za rozhovor! Přeju všem plno energie do
válčení v novém školním roce, mějte se báječně!

Óa

MLSNÁ HUBA ANEB EVKA V AKCI

NĚMECKÉ PODZIMNÍ
DÝNĚ, DÝNĚ, DÝNĚ!

ŠÍLENSTVÍ:

Milí sojčí přátelé,
to, že deﬁnitivně skončilo léto a že se mílovými kroky
blíží podzim, poznáme my ze Sojky docela snadno: Oba
letní gaisthalské tábory jsou za námi, na Sojka-stránkách
je spousta nových fotek a komentářů k průběhu tábora
a v novém Zobáku si můžeme přečíst o zážitcích z perspektivy jejich účastníků (pro neznalé v takzvaných
Tagesberichtech).
V Německu se blížící se podzim rozpozná ale docela
jinak: V obchodech a na trzích se začínají objevovat dýně
všech tvarů, barev a velikostí. V souvislosti s americkým
Halloweenem (svátek, který se slaví v noci z 31. října na
1. listopad), který se v poslední době začíná intenzivněji
slavit i ve spoustě evropských zemí, včetně Německa,
jsou nejpopulárnější oranžově zbarvené dýně, ze
kterých děti i dospělí vyřezávají lampiony, které staví
za okna nebo na zápraží svých domů.
O Halloweenu a jeho slavení si můžeme myslet
co chceme, důležité je, že jsou v téhle době k mání ty
nejkrásnější a nejvyzrálejší dýně, jaké si můžeme přát,
protože dnes pro vás mám mňamací podzimní recept
na dýňovou polévku.
Takže zapomeňte teď na chvilku na Lukášovy
vyhlášené táborové saláty, ze kterých jistě nebyla
unešená jenom naše Móňa, ale i všichni účastníci
a uvařte si se mnou vynikající, rychlou a nenáročnou
lahůdku, která se báječně hodí k chladnějším podzimním dnům. Lukášových salátů si zase užijete napřesrok
v Gaisthalu!
Co budete na polévku potřebovat:
• olivový olej

• kousínek čerstvého zázvoru (můžete vynechat)
• 1 najemno nakrájenou cibuli
• 3 lžičky indického kari (nejlépe červeného, dodá polévce barvu a správný říz)
• 1 středně velkou dýni, okrájenou a bez jader (zkuste
sehnat Hokkaido-dýni, má úžasně hebkou konzistenci,
krásnou oranžovou barvu a báječně dýňovitou chuť!)
• 1 mrkev (nemusí být)
• 2 brambory (nemusí být)
• 1 kelímek 12% smetany
• 1 polévkovou lžíci medu
• sůl a pepř podle chuti, můžete přihodit i kostku zeleninového vývaru
• dýňový olej (nemusí být)
Na olivovém oleji osmahněte pokrájenou cibulku a po chvilce přidejte i nastrouhaný zázvor a kari.
Krátce restujte, až se celá směs rozvoní. Přidejte na
kousky nakrájenou dýni, mrkev a brambory, chvilku
vše smažte, poté zalijte vodou (cca 1 litr) nebo hotovým
horkým vývarem a vařte, dokud dýně a ostatní zelenina
nezměknou. Polévku rozmixujte dohladka, přidejte
kelímek smetany a na závěr ještě lžičku medu (dodá
polévce šmrnc) a sůl a pepř podle chuti. Podávejte
horké s kouskem čerstvého chlebíčku a pokapané dýňovým olejem (k nejvyhlášenějším patři ten z rakouského
Štýrského Hradce).
Přeji všem fanouškům dýní dobrou chuť! Já si hned
běžím polívčičku uvařit, při psaní se mi na ni totiž začaly
nehorázně sbíhat sliny! A jestliže máte teď na podzim
namířeno do Německa na výlet, neváhejte, zajděte do
klasické německé restaurace a jestliže na jídelním lístku
objevíte tzv. Kürbissuppe, tak si ji rychle objednejte,
určitě totiž bude vynikající!

Evka
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SUDOKU

Detektiv
díl čtvrtý – Vysvobozen
kreslí & píše Šogi

4

Sojka

S hlasitým třeskem zapadly mříže v pří- Má detektiv Sojka ještě 30 minut? Ale Co by se dalo použít k útěku? Lahev řejmacím pokoji hoppera MathesMana. kdepak, odpočet byl zahájen a číslo didla, kondom, sponka, sirky, žvýkačka
ukazuje jen vteřiny!!!
Na displeji se objevila číslovka 30 …
Pedro a také Kanagom. Že by bomba?
Nejsem sice frajer typu MacGyver, ale 30 vteřin je dost a dost
na to, abych se
dostal pryč …

Za deset vteřin bylo hotovo. Školácky Hromový výbuch otřásl samotnými zá- Ne, jsem volný pomyslel si detektiv.
jednoduché. To se učí již v základním klady budovy. Detektiv se chvíli obával, Bomba stačila přesně na sílu mříží. A teď
kurzu pro agenty a detektivy – škole FGI. zda nesestrojil bombu moc silnou …
už jen rychle ven a pryč z té pasti.

Ale přeci jen, kdo by si nechal líbit pří- MathesMan nevylezl a nepostavil se jako Všechny stopy zavedly detektiva do slekoří které zakusil náš detektiv? Ani on chlap. Detektiv ho našel pod postelí jak se pé uličky. Zbývá jen stopa poslední.
nemínil odejít ze studia po anglicku … klepe a svírá na prsou plyšovou hračku … Mapka s několika údaji a fotograﬁe teroristy Bobka kdesi na výletě. Snad se SojTak kde jsi ty jedna
kovi podaří konečně narazit na teplou
hopperská nulo?
stopu jeho úhlavního nepřítele. Držte
Přece si nemyslíš že tě nechám
mu palce a těšte se na další pokračováběžet a dále
ní z drsného světa, který se nalézá pod
sloužit svému
povrchem toho, který sami známe. Jaké
veliteli? Vylez
a postav se mi
další překvapení čekají smělého detektijako chlap!
va? Dozvíte se již v příštím čísle vašeho
oblíbeného Zobáku dokořán.

+ Současný německý, rakouský a švýcarský hraný a dokumentární ﬁlm
+ Der ParagRAF – zvláštní sekce ﬁlmů mapujících zločiny teroristické skupiny RAF (Frakce
Rudé armády)
+ Aktuální témata i pohledy do nedávné německé minulosti
+ Diskuse se zahraničními hosty
+ Hudební doprovodný program Die Musik
+ Der Film v regionech
Pořadatelé:
Goethe-Institut Prag, kino Aero, kino Světozor, Rakouské kulturní fórum v Praze, Švýcarské velvyslanectví
Za podpory:
German Films, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Česko-německý fond budoucnosti, Asociace
českých ﬁlmových klubů
Mediální partneři:
MF Plus, E15, ČRo 3 – Vltava, Radio 1, České noviny.cz, Cinema, Prager Zeitung, Týdeník A2

www.derﬁlm.cz

