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LÉNIN ÚVODNÍČEK

Terce, která vás o všem jistě poinformuje.
Taky tu tentokrát nemáme klasickou
křížovku, nýbrž trochu tvrdší oříšek. Třeba má něco
společného s jistou akcí, co nás čeká,… :-) Ale co,
nebudu přece nic prozrazovat, nejsem žádná drbna!
Tak jsem vám řekla, jak se má Zobák …a
jak se máte vy? Vysvědčení klepe na dveře, zkoušky
taky, prostě nás ještě před létem čeká kupa práce, ale
o to víc si pak to volno užijeme, ne? Sice to jaru
značně trvalo, ale nakonec přece jenom přišlo, tak
doufejme, že létu to tak dlouho trvat nebude. :-)
Tak šup šup, otočte stránku a věnujte se
dalšímu článku!!!

Vaše Léňa

Ahoj miláčkové a miláčky,
Den se sešel se dnem, měsíc s měsícem a
máme tu nový Zobák plný dobré nálady a dobrých
zpráv!
Jistě jste si na první pohled změny nevšimli,
samozřejmě není divu, Zobák nemá nový kabát, má
však nového krejčího, který ten kabát šije! Ano, ano, je
to tak, Zobačisko již pro vás nepřipravuje Šogi, alias
vrchní designér, nýbrž náš známý Janík! Tak mu
budeme držet palce, ať nám ta spolupráce dlouho
vydrží!! Tímto děkuji nastomilionkrát Šogimu, bez
kterého by Zobák takový, jaký ho známe, nebyl! Díky!!
Tak to by bylo ke změnám vše, teď
k novinkám. Jak všichni jistě víte, OLA je za námi
(nutno říct, že úspěšně!), ale to není důvod ke smutku,
čekají nás další vypečenosti! Ale nebudu lézt do revíru
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

M

ilá Sojčátka, jsem ráda, že jste nalistovali právě
mojí rubriku „Aktuální dění v Sojce“, protože jen
a jen ta vás může vtáhnout do víru sojčích záležitostí a
náležitostí. Tentokrát jsem poslem opravdu veledůležitých zpráv. Nebudu to dlouho opisovat ani chodit kolem horké kaše (ostatně skoro jako v každém vydání
Zobáku :-)) a rovnou na vás vybalím to, co leží na mém
sojčím srdéčku.

V

první řadě se jedná o členské příspěvky na rok
2010. Rada spolku odhlasovala nový systém
členských příspěvků i jeho navýšení. Místo sta korun
vás bude jeden rok se Sojkou stát stokoruny dvě.
Doufám, že toto drobné zdražení vás od členství neodradí. V neposlední řadě připomínám spoustu výhod,
které vám členství přináší: slevy na tábory a autobusovou dopravu na ně, zdarma vám bude chodit náš časopis Zobák dokořán, budete dostávat pozvánky na
všechny otevřené sojčí akce. Se členstvím v Sojce se též
váže možnost aktivně i pasivně volit do rady a dozorčí
rady spolku.

C

o se výše uvedené změny systému členských poplatků týče, rozhodla rada spolku následovně.
Pokud se přihlásíte do Sojky na podzim jednoho roku
(rozuměj po letních táborech v Gaisthalu), bude vám
členství platit až do konce roku příštího, nikoliv do konce toho roku, ve kterém jste se stali členem. No a úplně
nakonec nepřijde Japonec, ale to, jak se tím členem
vlastně stát. Je to úplně jednoduché, stačí vyplnit elektronickou přihlášku na našich webových stránkách
www.sojka.cz , kterou najdete v rubrice o Sojce – Být
členem Sojky (zde je změna členských poplatků vysvětlena podrobněji, kdyby náhodou něco nebylo úplně
jasné) a samozřejmě zaplatit oněch zmiňovaných dvě
stě vočí.

T

ak to bylo trocha nutné administrativy na začátek,
ale teď už nás čekají věci mnohem zábavnější. Věděli jste, že 15.ledna se v Mnichově konala oslava 60.
výročí existence naší partnerské organizace SdJ? Sojka
se této veselice také zúčastnila, před k prasknutí naplněným sálem přednesl svůj projev i náš předseda
Petr Vondruška a sklidil nemalý potlesk. Moje maličkost byla přitom a musím se vám přiznat, že jsem byla
od srdce dojatá jako už dlouho ne. Nuže, nezbývá než
popřát všechno nejlepší do další šedesátky!

V

polovině měsíce února se v Rybníku u Domažlic
děly věci! Tato malinkatá víska zapadlá v ohromných závějích sněhu se na celý víkend stala pupkem
světa spolupráce Sojky a SdJ Niederbayern/Oberpfalz. Sešli se zde jak radní obou spolků, tak kompletní
tým vedoucích velikonočního tábora 2010. Na programu toho bylo vela. Proběhly oddělené rady obou spolků a následovně pak společné rokování všech
radních s názvem Superrada, které se koná jednou do
roka. Nakonec proběhlo přípravné setkání velikonočního tábora Lipno 2010. Víkend nabitý
k prasknutí, ale co vám mám povídat, stálo to za to!
nor nám přinesl ještě jedno zajímavé setkání, na

Ú kterém nás reprezentovali radní Míša Bauerová a

Pája Bobek. V Ústí nad Labem se ve dnech 25.-27.2.
konal seminář s názvem „Česko-německá spolupráce a
potírání pravicového extremismu mládeže“, jehož
pořadatelem bylo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Setkání
vskutku zajímavé, více podrobností naleznete ve
zprávě od Páji.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

T

ak cóó, už je to všechnó? Asi jo, že jo… Už se nic
důležitého neudálo, že ne... Anebo jo? He? No tak
dobře. Jasně, že jo. Jak bych mohla zapomenout na perlu velikonočních svátků, na sojčí highlight jarní sezóny Velikonoční tábor Lipno 2010? No to víte, že bych zapomenout nemohla. Já jen zkoušela, jestli jste mi
u toho čtení tak trošku nezachrápli. Ale jste zase vzhůru a já můžu říct jen to, že to bylo úplně supééér. Já
osobně jsem se na týden proměnila ve člena kmene
z doby kamenné, moje jméno znělo Praterka a hrozně
mě to bavilo. Obzvláště scénáře divadelních kousků

byly letos velice originální. Hu, he, ho, he? A stejně
jsme si rozuměli :-). Doufám, že i vás Ola 2010 bavilo
tak moc jako mě, pro ty, co se nezúčastnili napsala
hlavní vedoucí za českou stranu Káča Liška zprávičku
o tom, jak jsme se celý týden na Lipně měli. Vzpomínkou na velikonoční svátky se s vámi loučím a těším
se na viděnou na dalších sojčích akcích. A které že to
jsou? Otočte list a dozvíte se víc!

Ahoj, vaše Terka.

ZVEME VÁS NA

Sojka Ples 2010 – Buena Vista Plzeň

S

tandardní plesová sezóna je už možná u konce,
nikoliv však plesová sezóna sojčí! Ta totiž začíná
dne 8.5. v západočeské metropoli Plzeň. Slet všech sojčích tanečníků a tanečnic se uskuteční opět v novém kabátku. Letos si pro nás trio plzeňských organizátorek
Léňa, Kačák Móňa aneb „LEKAMO“ nebo také „plzeňský čičiny“ připravilo malé zavzpomínaní na školní léta,
přesněji řečeno na maturitní šílenství. Ano, tušíte
správně, že letos nás čeká Sojka maturitní ples ve
velkém štýlu. Místem konání bude krásný plzeňský
klub Buena Vista a všechny Sojky se svými kamarády
jsou srdečně zvány. Vstup na ples je možný od 16 let,
veškeré další důležité info naleznete na našich stránkách i v letáčku, který je součástí tohoto vydání Zo-
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báku. Ještě jednou připomínám datum a čas – 8.5.
2010 od 20:00 – a maturitě zdar. Teď mě ještě napadlo, co budete dělat, až uděláte maturu? Já se asi vypravím na túru :-).
Bambiriáda 2010

I

letos se Sojka bude prezentovat na přehlídce sdružení poskytujících volnočasové aktivity pro děti a
mládež – řeč je samozřejmě o Bambiriádě 2010. Ta se
stejně jako loni bude konat v různých městech ČR,
Sojka se však předvede na Bambiriádě pražské, která
se uskuteční ve dnech 20.–23. května 2010 na Vítězném náměstí v Dejvicích. Celá akce je ještě ve fázi příprav, nicméně rozhodně je na co se těšit. Budete-li mít
v těchto dnech trošku volného času,

ZVEME VÁS NA...

stavte se u nás. Rádi vás uvidíme a třeba můžete předat vlastní zkušenosti z táborů a dalších sojčích akcí
dalším návštěvníkům.
Letní tábory v Gaisthalu

U

ž je to tady, už to klepe na vrátka, přijde den D a
nám se nenarodí čtyři koťátka, jak zpívá Lucka
Vondráčková v mojí oblíbené písničce den D, ale začnou tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior :-). Dost
legrace, diáře z aktovky ven a zapisovat!

N

ejmladší Sojčata i Nesojčata by pomalu měla začít
leštit potápěčské brýle, trénovat plavání s ploutví
i bez ploutve a ve vaně zkoušet nádech a výdech se
šnorchlem, neboť Gaisthal Junior se letos bude celý
odehrávat pod mořskou hladinou. Proto vážení přátelé, plavky a neoprény s sebou! A kdy že se tato velkolepá podmořská pouť uskuteční? Tábor se bude konat
ve dnech 14.-21.8. 2010 a přihlásit se na něj můžete vy
všichni, kterým je 8-12 let. Cena tábora pro členy Sojky
činí 90 eur, na našich stránkách www.sojka.cz ale nezapomeňte mrknout na další cenová zvýhodnění, zejména na příznivější cenu pro stávajícího člena a novou
tvář, kterou na tábor přivede. Za český tým se na vás těší hlavní vedoucí Míša Bauerová, která se, jak mi sama
prozradila, v Liberci přihlásila na kurz akvabel – to je teda něcíčko :-).

tak už si žhavte psací stroje a televizní kamery, ať to letos pořádně rozjedeme! Cena pobytu je pro členy
Sojky 150 eur. Rozhodně ale mrkněte na naše stránky
www.sojka.cz na další informace týkající se tábora, neboť budete-li členem, jež má na rok 2010 zaplacený
členský příspěvek, a který na tábor přivede novou tvář,
zvýhodněná cena vás oba nemine. A na koho z vedoucích že se můžete těšit letos? Určitě na moji maličkost
(Terka), a zbytek už vám neprozradím.

N

a oba tábory se přihlašujte prostřednictvím elektronických přihlášek na www.sojka.cz. Přihlaste
se hned teď, o tábory je velký zájem, tak ať nám v létě
jen nepřijdete zamávat k autobusu, to by přece byla
škoda, žeáno.

G

aisthal Klasik 2010 se letos koná ve dnech 1.-14.8.
2010 a jako každý rok je určen účastníkům ve
věku 13-16 let. Místem konání je samozřejmě malebná
víska Gaisthal a ještě malebnější tábořiště naší partnerské organizace. Spinkat budeme ve stanech s dřevěnou
podlážkou, chutnou krmi nám bude zajišťovat táborová kuchyně a zábavný program připraví tým zkušených vedoucích. Téma tohoto ročníku je svět médií,
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ROZHOVOR S...

Ahoj všichni! Školní rok je právě v plném proudu! Většina z nás, která na obloze po tuhé zimě zahlédla teplé a
zářivé sluníčko, by asi nejraději vytáhla ze sklepa kolečkové brusle nebo si jen tak šla někam kecnout na lavičku zahřát promrzlé končetiny a rozmrazit zimou ztuhlé
srdce;) Jaképak učení, dyť je to jen mučení! A v tomhle
počasí už vůbec,že jo?!:) Jarní lenost se ale vyhla naší
Mari z německé SdJ! Mari, pilná jako včelka, která se
minulý rok v létě o prázdninách pokoušela zdolat nástrahy české gramatiky, si letos vytyčila nový cíl,a to
zlepšit se v konverzaci francouzské! Také nic lehkého.
Jak se má, jak se jí„francouzští“a jak se jí po půl roce„čeští“? :) Na to všechno i na mnohem víc jsem se jí
zeptala pro Vás! Její zpověď je hned o pár řádků níže!
:)
A: Hallo Mari.
M: Hallo Adéla!

A: Mehr als hälfte des Schuljahres ist schon vorbei
Letztes Jahr hast du Abitur erfolgreich abgelegt.
Dann gab es (sichertolle) lange Ferien
Was hast du dann – seit September – weiter gemacht?
M: Gleich nach dem Abitur im Juli war ich für einen
Monat mit der Ursi in Prag, um ein bisschen Tschechisch zu lernen. Wir haben eine Sprachkurs gemacht und es war eine super Zeit dort. Danach war
ich die meiste Zeit in Deutschland und habe gearbeitet
und natürlich auch die freie Zeit genossen. Auch im Urlaub war ich wenige. Male, aber immer nur sehr kurz.

A: Naja, die Kinder, die auf dem Ferienlager
Gaisthal Klassikwaren, haben dich und Ursi sicher
paarmalauf. Tschechisch sprechen gehört Eswaren
ganz viele Wörter und auch einpaar Sätze Und jetzt
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– im März-erinnerst du dich noch was? Zum Beispiel, weisst du was ist: Kočka Kačka skákala kolem kola?
M: ich weiß noch, dass dasein Zungen brecherist, nur
hab ich leider vergessen, wases heißt! Kocka heißt
Katze, oder!? "die Katze ist gesprungen " und mehr
versteheich nicht;) Aber anein paar einfach Sachen
kann ich mich schon noch errinnern, obwohlich natürlich viele Wörter schon wieder vergessenhabe.

A: Hast du noch Pläne Tschechischwiederzulernen?
Oder weingstens nach Tschechien in der Nähezeit
fahren?
M: Ja, ich finde es sehr schade, das sich das tschechisch schon wieder soverlernt habe. Ich konnte
natürlich noch niegut tschechisch, aber ich würdees
schon sehr gerne weiter lernen. Am liebsten würde ich
noch einmal einen Sprachkursin Pragmachen, aber
das weißich jetzt noch nicht! Nach Tschechien, bzwnach Prag werde ich ganz sicher bald fahren, wenn
ich wiederaus. Frankreich zurück bin Ich liebe
nämlich. Prag und Ursi und ich wollen bald zusammen, wenigstens fürein paar Tage, dorthin fahren.

A: Hmm du hast das jetzt schon die Neuigkeitüber
dich gesagt Du bist jetzt in Frankreich! So, es ist

ROZHOVOR S...

A: Fühlst du Verbesserungin Französisch? Sprichst
du dort auch Deutsch? Oder gibt es dort nur wenige
Deutschen?

wahr, was ich gehört habe,oder? :)
M: Ja, das stimmt, ich bin jetzt für ins gesamtunge fähr
2 Monate in Frankreich.

A: Undwo bist du genau?
M: im Moment bin ich in Montpellier, das ist in der Provence, im Süden von Frankreich

A: Was machst du dort? Ist es der europäische
Programm Erasmus?
M: Ich mache im Moment einen FranzösischSprachkurshier, aber nicht mit Erasmus, sondern
privat. Der Sprachkurs wird ins gesamt 4 Wochendauern. Danach werde ich noch ca einen Monat in einem Klosterin Frankreich verbringen. Da möchte ich
mit arbeiten, da mit ich umsonst dort wohnen kann,
und natürlich mein französischüben und weiter verbessern

M: Ich bin jetzt eine Woche hier und das Französisch
wird schon etwas besser. Es ist immer noch sehr
anstrengend, französisch zusprechen, weil ich mich
dafür sehr konzentrieren muss, aber ich den kees wir
dimmer besser. Im Moment sind hier sehr viele Deutsche, was natürlich schlechtist, wenn man französischüben sollte. Aber die Leute sind sehr nett und mit
den Leuten, die nicht deutsch sind, spreche ich auch
so gut es geht französisch.

A: Ok, liebe Mari, danke dir für diese kurze Interview und für alle Informationen, diedu uns gegeben hast:) Ich wünsche dir viel Glück und auch viel
Spass beim Fremdsprache Lernen.
M: Hab ich gerne gemacht:) Danke schön und hoffentlich bis bald!

A: Tschüss, bisbald:) :*

Příjemnépočtení, Vaše Adélka :) :*

A: So, bis wann bist du in Montpellier?
M: Ich werde wahr scheinlich Mitte Mai wieder kommen, außeres gefällt mir nicht, dann werde ich früher
kommen. Wenn es mir aber sehr gut gefällt, komm eichvielle ich taucherst später wieder zurück.
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BULVÁREK

Ahoj Sojky!
Po delší době se opět hlásím s nejžhavějšími novinkami. Musím se přiznat, že tentokrát pro mě bylo získávání drbů trochu náročnější než jindy. Buď si na mě
dáváte větší pozor, nebo neprovádíte žádné lumpárny
a faux pas, vy slušňáci! Ale nebojte, něco jsem ulovila.
OLA
Na velikonočním táboře jsme měli dvě diskotéky. Při té
první jste byli pravděpodobně ještě trochu stydliví a
moc jste se nepárečkovali, někteří nejspíš ještě i obhlíželi terén :-). Zato ale druhá diskotéka byla už pěkné
pokoukáníčko! Jedním z párečků, také tím nejnápadnějším kvůli výškovému rozdílu, byli Jakub a Caro.
Nemohli jsme také přehlédnout, jak často spolu tancovali Janík s Josefinou a Káťa s Jirkou. Pak jsem také
zaslechla jak si vrabci něco cvrlikali o Saschovi a Sabrině… A co mezi vedoucími? Rozhodně nejdelší a nejvášnivější „džajv“ taneček na electro předvedli paní
magistra Bauerová a šprt Pája. Ti dva ale kvůli věkovému rozdílu jistě žádný vztah neplánují. Co ale naše
OLA-párečky, vydrží jim to?
Německo hledá SUPERSTAR!
ama nevím, jestli je tahle informace pravda, ale rozhodně se s vámi o ni podělím. Během OLA
jsem s Juliánem listovala jedním zpěvníkem a když jsme
dorazili na jednu písničku, teď už nevím jakoux, tak se
mi Julián pochlubil, že ji má perfektně natrénovanou,
protože s ní byl na „Německo hledá Superstar“. Moc se
mu o tom nechtělo bavit, protože pravděpodobně nepostoupil, takže víc podrobností už nevím. Je ale také
možné, že si ze mě jen utahoval. Tohle by se mělo ještě
pořádně prozkoumat, takže pokud něco zjistíte, hned
mi dejte vědět.

S

TV STAR
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Na OLA nás navštívila západočeská televize TV R1
ZAK a točila rozhovory s Míšou, Domim, Aničkou V.,
Caro H. a s Leem a také natáčela nás všechny při hře
Safari. Nezapomeňte sledovat www.sojka.cz. Jakmile
bude pořad, pro který nás TV R1 ZAK točila na internetu, objeví se na našich stránkách odkaz a všichni
se na sebe budete moct podívat.

VášKačák

Vidíte vzadu v okýnku schovanou Adélku?

Věděli jste, že Luky hraje hokej?

PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Milé Sojky, milí kamarádi,
opět za sebou máme vydařený sojčí tábor – tentokrát
velikonoční. Je to teprve týden od chvíle, kdy jsem z tábora přijel domů, vybalil zavazadla, prohlédl si fotky a
zavzpomínal na pěkné okamžiky, které jsme společně
prowžili.
Letošní ročník ve mně zanechal dobrý pocit, na čemž
má vliv nejen sehraný tým vedoucích, ale také bezproblémoví účastníci. Počasí bylo doslova aprílové, takže
jsme zažili jak krásné jarní dny, tak husté sněžení. Penzion Solo Lipno, dějiště letošního tábora, se ukázal jako
dispozičně vhodné řešení. Velké společenské místnosti
dobře posloužily i v případě nepřízně počasí. Jedinými
zápory bylo nedostatečné vytápění celého objektu, či
úroveň stravování, která nedosáhla standardu, na který jsme na jiných sojčích akcích zvyklí. Do budoucna se
pokusíme tyto nedostatky reflektovat a zaměřit se na
ně při výběru dalších objektů vhodných pro naše akce.
Velký dík patří všem táborovým vedoucím, kteří opět
věnovali mnoho času, úsilí a energie, jak při přípravách, tak při samotné realizaci letošního ročníku.
Pochvala patří také letošním účastníkům, kteří
se s chutí účastnili všech programů a prokázali
dovednosti v mnoha oblastech – od pohybových
schopností, přes kreativitu až po vyspělý intelekt. Velmi
nás těší zájem o naše tábory, který ze strany účastníků
dlouhodobě přetrvává. Letos jsme dokonce museli vyhlásit konec přijímání přihlášek, neboť tábor byl plně
obsazený. Také mě potěšil nejen vyrovnaný poměr českých i německých účastníků, ale také naprosto vyrovnaný poměr chlapců a děvčat! Příjemným
překvapením je, že již nyní se hlásí účastníci na letní tábory v Gaisthalu a také zájem ze strany starších účastníků o účast na členském shromáždění nebo na akci
JAPA.
A nyní krátký pohled do budoucna aneb co nás aktuálně čeká?

Sojka se na začátku května bude prezentovat na 7.
Kulturním a partnerském setkání bbkult.net v Centru
Bavaria Bohemia v Schönsee. Dále nás čeká ples, tentokrát premiérově v Plzni a jistě to bude neopakovatelný zážitek. Takže všechny Sojky, kterým již bylo 16
let, jsou srdečně zvány! Velkou akcí bude také aktivní
prezentace Sojky v rámci pražské Bambiriády na konci
května, budeme rádi, pokud si uděláte čas a navštívíte
sojčí stánek nebo pokud nám na místě dokonce pomůžete. Každá pomocná ruka se bude hodit!
Už nyní probíhají přípravy na obě etapy letního tábora
v Gaisthalu. Finišují výběry týmů vedoucích a chystají
se přípravné víkendy, v rámci kterých bude připraven
program a dějová linie obou táborů. Hlavním vedoucím první etapy bude letos za českou stranu opět
Terka a za německou poprvé Julián. Druhá etapa bude
probíhat pod taktovkou již sehraného dua hlavních vedoucích Míši a Tobiho. V současné době už je možné
se na oba tábory přihlásit na našich stránkách, tak neváhejte a nezapomeňte včas přihlášku vyplnit, neboť
kapacita je omezená a místa se již začínají plnit!
Po skončení letních táborů nás bude čekat bohatý
podzimní program v podobě akce JAPA, které bude
věnován prodloužený víkend a která se tentokrát ponese v duchu nácviku modelových táborových situací.
Věříme, že pečlivě připravený program pomůže zvýšit
kvalifikaci stávajících táborových vedoucích a umožní
získat zkušenosti začínajícím vedoucím. Kromě toho
bude na programu samozřejmě i plno zábavy. Původně byla tato akce koncipována pro členy Sojky
starší 16 let, ale po loňských zkušenostech, kdy byl
o akci JAPA velký zájem i ze strany patnáctiletých
účastníků, předpokládáme pro letošní ročník opět
hranici 15 let.
Významnou podzimní akcí bude členské shromáždění.
O jeho konkrétní podobě a místě konání se v těchto
dnech jedná a všichni členové budou s dostatečným
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předstihem informováni. Na členském shromáždění
mají Sojky možnost uplatnit aktivní i pasivní volební
právo a tím ovlivnit fungování Sojky minimálně na další
2 roky.

Přeji vám krásné a pohodové jaro a těším se brzy na
viděnou!

Petr

SOJKA NA DRÁTĚ

T

ož zdar jak sviňa všeci. Tak je to konečně v cajku.
Se zimou je finýto a pecen háže hicnu. A tak to má
být, tak je to správné. No a jak po OLA borci? Vyšvehali jste pár vajec? A co vy baby? Nezliskali Vás moc Ti
borci? No tak či tak, je tu pro Vás funglové brněnské
kótek. Tentokrát jsem si na Vás narychtoval špica story
(no natuty v hantecu, jak jináč), kteró jste měli převyprávět po svým. Jedná se o jednúc z nejznámějších
brněnských pověstí. Tady je:
Vo kole, co visí vedle krokóša v Rathausu se hantýruje
a pré je to na tuty, že ho ufachčil lednické kolář Birk.
Jednó v járu 16 kol 38, když zoncna rumplovala se po
hokně scukli všeci kámoši z Lednice v knajpě na dóšek
vajnoška. Nechyběl mezi něma ani Jura Birkuj, kolářské machr, vo kerým se hantýrovalo, že je machr na
hoknu a byl vyhlášené po celým vokolí. Babáče moc neprožíval a tak bylo jasný, že na hoknu měl času dost.
Jenže, jak přibévalo vajnoša, začal Birk valit jeden klín
za druhým až najednó zahulákal:
„Hoši, vo co, že zétra morgen vo šesti, jak vyhópne
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zoncna, vtruknu do lesa, sejmu strom, ufachčím z něho kolisko a ešče ten den ho dovalím do Štatlu, než zavřó vrata.“ Všici si z něho dělali šorfky a lochčili se jaká
je mošna a esi není náhodó potróblé, protože to by
musel makat až by se z něho hulilo a to je radši lepší
hópnót na škopek nebo na ňákó koc. Ale nakonec ve
finále mu hlásili, že esi bude takové machr, tok mu
máznó 12 toláčů, ale když to nezmákne, tak příště
sajtně v knajpě prolepí celé tah. Plácli si a šli slopat
vajnoš. Až na Juru. Ten šel durchčit. Nachystal si cajky,
škopky, ňáké dlabanec a festovní traťůvky, aby to do
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toho Štatlu stihl a nezakalil někde před bránó na módr
a vymlácený haksny. Jura byl fakt machr, žádná podělávka. Hokna ho fakt bavila. Než na brněnskéch kirchnách začali bimbat Ave Maria, prolítl Židovskó bránó
přes Zelňák do Rathausu. Tam vyjevenýmu purkmistrovi navalil ufachčený kolisko. A protože to byl fakt špicové kósek, máznul ho purkmistr, kerýmu hókali Gába
Šrámuj, vedle krokóša pod Rathaus. A tak Jura Birkuj
vyhrál. Shrábl 12 toláčů, ale moc v pohodě nebyl. Všade ho začalo répat, hercna špatně fachčila, lovů ubévalo. Všici byli za jedno, že mu při hokně na kolisku
pomáhal sám pekelné a proto se mu začali vyhébat.
Hokny ubévalo, až ve finále machrovské kolář zakalil
v bídě. Birkovo kolisko můžete dodnes zgómnót pod
Rathausem jak visí a vzpomíná na Juru jaké to byl
machr.
No a rovnó na Vaše odpovědi:

Marťa Šebestová:

O kole co visí vedle něčeho =D v městě Rathausu,vyrobil ho kolař Birk. Jednoho dne se všichni kamarádi
v Lednici sešli v hospodě. Nechyběl mezi nima ani Juraj Birkuj, cyklistický machr, o kterým se říkalo že je
machr na něco =) a byl vyhlášenej po celým okolí.
Svátky moc neprožíval, tak měl času dost. Pak zahulákal na kamarády: Hoši, o co že zítra ráno o šestý
jak vysvitne sluníčko pujdu do lesa, pokácím strom,
udělám z něho kolo a ještě ten den ho odvezu do
Štatlu než se setmí. Všichni si z něho dělali srandu, že
to nezvládne.Vsadili se, že když to udělá, vyhraje 12
tolarů, ale když to nezvládne, tak příště v hospodě vše
zaplati. Nakonec vše zvládl a sebral 12 tolarů, ale moc
v pohodě nebyl. Všude ho začalo škrábat. Všichni byli
za jedno, že mu při práci pomáhal sám ďábel, a proto
se s ním kamarádi přestali bavit. Práce ubývalo až na
konci přišel k bídě.......

Janík:
Můj nejoblíběnější cajzlik alias Ohna:

Pověst je o kolářském machrovi Jurovi Birkujovi, který
se se svým přáteli vsadil o 12 tolarů, že ráno půjde do
lesa, porazí strom, udělá z něj kolo a kamsi ho dovalí,
ještě než tam zavřou. Kdyby to nezvládl, celou směnu
by v „knajpě“ něco kutil (?). Nachystal si vercajk, kyblíky, svačinu a kvalitní botky. Jura byl vážně drsoň,
žádná baba. Práce ho vážně bavila a ještě než na kostele začalo zvonit, prolétl s kolem přes Židovskou bránu
a Zelňák do Rathausu (s hejtmanem Středočeského
kraje to asi nic společného nemá, že?:). A že kolo bylo
vážně povedený, vystavil ho purkmistr Gába Šrámuj vedle krokodýla. Tak Jura sázku vyhrál, dostal svých 12
tolarů, ale život lepší nebyl. Nějak se mu nedařilo,
peněz ubývalo a všichni si mysleli, že se spojil s ďáblem. Umřel chudý, v bídě.

Tak podle mě (pro změnu hezky pražsky:) by to mělo
bejt o tom, že na radnici visí kolo, který měl udělat
lednickej kolář Birk. Jednou roku 1638, když slunce
pražilo jak ..., se všichni kámoši z Lednice sešli
v hospě na sklenku vína - mezi nima byl i kolář Birk, vyhlášenej specialista ve svym oboru v celym okolí. O děti se moc nestaral, takže měl na práci času dost. Jak
přibejvalo prolitýho vína, začal Birk sázet jednu sázku
za druhou až z něj nakonec vypadlo, ať se s nim vsaděj, že druhej den v šest ráno, co vykoukne slunce,
vtrhne do lesa, pokácí strom, vyrobí z něho pěkný kolo
a ještě ten den ho doveze do města, než zavřou bránu.
Všichni si z něj dělali srandu, jestli náhodou nezmagořil, protože to by jinak musel makat, až by se z něj
kouřilo, a že je lepší raději skočit na jedno nebo na ně-
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jakou kost. Každopádně nakonec souhlasili a vsadili
se s nim, že když to zvládne, dostane dvanáct tolarů na
ruku. Když ne, že prej zatáhne příště útratu celý hospodě. Plácli si s nim a šli dopít víno. Birk však s nima nepokračoval a šel ponocovat, aby si připravil všechen
vercajk, jídlo a pořádný boty, aby to druhej den všechno stihnul. Birk byl fakt hustej, práce ho fakt bavila.
Než na brněnský kostelní věži odzvonili Ave Maria,
prošel Židovskou bránou přes Zelňák do radnice, kde
překvapenýmu purkmistrovi předal udělaný kolo.
A protože to byl fakt povedenej kousek, purkmistr,
ketrýmu říkali Gába Šrámuj, ho pověsil hned vedle
brněnskýho krokoše pod radnici. A tak Birk vyhrál,
shrábnul 12 tolarů, ale moc v pohodě nebyl. Všude ho
začalo bolet, srdce moc nesloužilo a peněz taky ubejvalo. Všichni si mysleli, že mu při výrobě toho kola pomáhal sám ďábel, proto se mu začali vyhejbat. Práce
ubejvalo až nakonec mistr kolář skončil v bídě. Birkovo
kolo můžete dodneška vidět pod radnicí, jak visí a vzpomíná na Juru, jakej to byl masér. :)
Adélka:

Tak to je úplná brněnská brnkačka :-D.
Někdy kolem roku 1638 (maturant z dějepisu doplní:
v době 30ti leté války za vlády Ferdinanda III.) se
v Lednici v hospůdce u vínka vsadilo pár místních
mužů o 12 tolarů (čtvrtá měna v českých zemích, zkomoleninou vznikl později dolar), že jeden z nich, kolář
Jura, vyseká z kmene stromu veliké kolo, které sám
dovalí až před brněnskou radnici! Jura neváhal, doma
si připravil všechno náčiní a světe div se, před západem
slunce opravdu dovalil kolo před brněnského purkmistra Šráma (dnešní starosta). Šrám se tomu tak udivoval,
že nechal kolo pověsit hned vedle brněnského draka
na zeď radnice, na počest kolařského řemesla.
Člověk je ale k dobré práci jiných nedůvěřivý, hned se
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všichni domnívali, že Jura se tehdy v lese spolčil s ďáblem, aby sázku vyhrál. Jura postupně přicházel
o zákazníky, lidé se mu vyhýbali, jeho kolařské řemeslo
už ho neuživilo a Jura skončil v bídě. Jeho kolo visí ale
na radnici dodnes a připomíná jeho zručnost a píli. :)
...
Toť
české
převyprávění
„brněského
hantycu“... s krokóšem mě nenachytáš, brněnský drak
je známý :):D
Míša:

Tak, je to vo kole, co visí vedle Krakouše – jako tedy
Krakonoše (ale co dělá Krakonoš na Moravě, to fakt
netušim) na radnici a asi tam mají i obrázek Báby Tutovky??? Bylo v roce 16asi38 když se kámoši z Lednice
sešli unaveni po celém dni sezení v hospodě na víně.
Nechyběl tam ani Jura Birkuj, vyhlášený machr na sezení. Na bambára moc nebyl, tak furt jenom seděl. Zábava se stupňovala až Birk uzavřel sázku, že zítra ráno
skákne do lesa, sejme strom a udělá z něho kolo, které
ještě ten den dovalí do města. Všichni si z něho
utahovali, že je blázen, že to by musel vykouřit krabičku cigaret, aby to zvládl, a že si radši má dát nohy do
škopku a nebo jít za nějakou kočkou. Nakonec ale na
sázku přistoupili – buď mu prý zaplatí 12 Dolarů ($$)
nebo teda když prohraje on, tak bude celý večer lepit
prahy v hospodě (jsou to na té Moravě divné hodnoty…). Ostatní kalili dál, jen Jura se připravil – sbalil si
škopek, fajfku, něco na zub a něco aby se úplně nezkalil. Jura to samozřejmě zvládl a sázku vyhrál. K dobru
mu to ale nebylo, po té strašné práci se mu už ani sedět nechtělo a machr jeden, zkalil se až do bídy.
Kolo ale na radnici vidí dál – můžete si ho tam jít na
vlastní oči prozkoumat.
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Léňa:

Ztratila sem se u druhý věty takže ...takže jde asi o nějakou sázku o kolisko :D a o Juru kterej nakonec zakalil
v bídě. :))

špatně tlouklo a ani s penězi to nevypadalo dobře.
Všichni byli přesvědčeni o tom, že mu s ručičkama na
hodinách pomáhal sám čert a tak se mu začali vyhýbat. Sil mu ubývalo a nakonec Jura zemřel v bídě a
sám. Jeho hodiny můžete dodnes vidět na radnici, jak
visí a vzpomínají na Juru, jaký machr to byl.

Terka:
Pája:

Jendou na jaře v 16 hod. a 38 minut, když hodiny
tikaly, se všichni kámoší z Lednice sešli v hospodě na
trochu vína. Byl s nima i Jura Birkuj, hodinářské eso,
o kterém kolovaly zvěsti, že prý je opravdový machr, sýče vyrábění hodin v celém širém okolí. S holkama moc
nerandil a tak bylo jasné, že na výrobu hodin mu
zbývalo spousta času. Jak nálada v hospodě rostla a hladina alkoholu v krvi stoupala začal si Birk cintat pentli.
Kluci, vo co, že zitra ráno v šest, jak vysvitne sluníčko,
půjdu do lesa, pokácím strom udělám z něho hodiny a
ty ještě ten den dokutálim do města, než zavřou vrata.
Všichni si z něho dělali legraci a smáli se až se za břicho
popadali, jakej to je trouba a jestli náhodou není přitroublej, protože to by musel hákovat až by se z něho
kouřilo a je přeci lepší skočit si na pivko nebo na nějakou štamprdli. Nakonec mu ale řekli, že jestli bude takovej machr, tak mu daj 12 tolarů, jestli to ale
nezvládne, tak příště zaplatí celou útratu. Plácli si a dále popíjeli víno. Až na Juru. Ten si šel nachystat vercajk,
aby to do toho města stihnul a nevytuhnul někde před
bránou na únavu a bolavé nohy. Jura byl co k čemu,
žádnej poseroutka. Výroba hodin ho opravdu bavila.
Než na jiných brněnských hodinách začali zvonit Ave
Maria, prošel židovskou bránou přes Zeleňák do radnice. Tam udivenému purkmistrovi předal vlastnoručně
vyrobené hodiny. A protože to byl opravdu kus, umístil
je purkmistr jménem Gába Šrámuj vedle kašny pod
radnici. Jura vyhrál, dostal 12 tolarů, ale moc
spokojený nebyl. Všechno ho bolelo, srdíčko mu

Jde o pověst o mistru koláři z Lednice, který se v hospodě po pár sklenkách vína vsadil, že zvládne vyrobit
kolo a dopravit ho do Brna na radnici během jediného
dne. A tak se taky stalo. Kolář sice vyhrál svou sázku,
ale brzy poté se mu začalo vést zle. Proslýchalo se, že
při výrobě onoho kola mu pomáhal sám ďábel, protože jinak by to býval těžko stihnul... Srdce špatně
sloužilo, práce ubývalo a chudák kolář zemřel v bídě.
Protože jak se říká, s čerty nejsou žerty!
Péťa:

Je to příběh o tom jak kámoši popíjeli víno, až jeden
z nich dostal nápad, že vyrobí druhý den vlastníma
rukama kolo, které potom přiveze do města. Tak
se s ním kamarádi vsadili o 12 tolarů, když to zvládne.
V opačném případě zaplatí on příště útratu za všechny. Sázku vyhrál, ale přesto mu to moc štěstí nepřineslo a nakonec přišel o peníze i o kamarády. Kolo
dodnes můžeme vidět u radnice. Pěkný příběh,
doufám, že je to vážně o kolu :D
Móňa:
Hm, takže teď se naprosto přesně dozvíš milý Davčo,
o čem je tvá historka. Vše se odehrává ve městě,
kde mají radnici a taky lednici. A první, čemu jsem
v příběhu plnohodnotně rozuměla bylo, ze se po práci
(ponadž hokna je práce, tuto je staré známé hantecké
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slovo, tuto se prostě ví i v Plzni) sešli kamarádi a tuším,
ze pršelo, proto se sešli v hospodě, na doušek vínečka.
Jeden z těch kamarádů byl Jura Birkojc, jako vážně šikovný chlapec. No a Jura se opil .. jako copa to tuto, ale
pořád mi není jasné, čím se ten chlapec živí, něco se
dřevem .. poněvadž se totiž vsadí, ze udělá olbrimy kolo ze dřeva přes noc... Takže je asi tesař. Pak následuje
odstavec o tom, jak se kamarádi Jurovi posmívají a říkají mu, že je debilní. No každopádně k sázce dojde. Jura
si na sebe musí v lese při stavbě kola dávat pozor, aby
neupadl či se jinak nezranil. Pak už Jura pracoval a pracoval, až vyrobil neuvěřitelné kolo, které si pak vzal nějaký Maďar a dal ho k radnici vedle Krakonoše.
Jenže s Jurou to nedopadlo dobře, protože kolo bylo
tak moc hodně moc hustý, že si všichni mysleli, že mu
při výrobě pomáhal sám ďábel a tak mu nikdo nedával
práci a on chřadl a chřadl, poněvadž bez práce nejsou
koláče...
Kačák:

Takže, jeden Jura se vsadil s kámošema v hospodě při
vínečku, že do druhého dne vyrobí parádní bicykl nebo
nějaké kolo. Jeho kámoši celou noc propili a on pracoval v lese jak ďas. Povedlo se mu to a sázku vyhrál.
Pak si o něm ale lidé začali povídat, že mu při práci pomáhal sám čert a všichni se mu začali vyhýbat. Lidé
k němu nechodili ani kvůli kolům a Jura zkrachoval a
skončil v bídě. Do dneška visí na radnici Jurovo kolo jako jeho památka a symbolizuje, jaký to byl machr.

Luky Kadleček:

Takže v prvním odstavci se píše o nějakym bicyklu, kterej prej visí někde vedle Krakonoše na radnici. A že ho
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vyrobil nějakej Jura Birk, zřejmě vášnivej cyklista.
Na jaře roku 1938 vyrazilo 16 kámošů na vyjížďku po
práci. Ovšem jak už to u chlapů bývá, dojeli jenom do
nejbližší hospody, kde jim vytáhli víno přímo z ledničky. Byl mezi nima i ten Jura. Příběh o něm dále naznačuje, že byl asi fakt dost dobrej závodník, dost možná
mistr světa (ale to tam není, to sem si domyslel!!).
A protože měl z toho výletu velkou žízeň, vyklopil do
sebe toho studenýho vína nějak moc a začal řvát: „Kluci, vsaďte se, že si dám zejtra k snídani šest Morganů a
nato poběžím do lesa sekat dříví! Pak se vrátim do
města na kole s fošnama na zádech a udělám vám
z nich do večera vrata, to budete čumět!“ Načež si
všichni jeho kamarádi (nechápu proč) začli vyrábět
šortky a u toho remcali něco o tom, že to prej nezvládne. Nakonec se s nim vsadili, že když to udělá,
tak mu všichni upečou 12 koláčů, ale když to nezvládne, tak bude muset v hospodě vytapetovat. Jelitokopyto-platí to a pokračovali v konzumaci podchlazenýho vína. Až na Juru, kterej šel eště do jiný
hospody na marijáš. Ráno si cestou do lesa koupil na
SHELLce bagetu a přes rameno si hodil eSPéDéčka
(cyklistický boty s nášlapem). Naštěstí se mu během
celýho dne nechtělo na záchod, takže to v pohodě
všecko stihnul. Pan starosta mu ale za odměnu jednu
máznul hnedka před radnicí, asi aby příště tak nefrajeřil. Nicméně Jura vyhrál sázku a s chutí sežral na posezení těch 12 koláčů od kamarádů z hospody. To byl
ale kámen úrazu, protože jak nebyl za celej den na záchodě a v žaludku měl těch 6 Morganů + bagetu
z pumpy, tak se mu udělalo zle. Bolelo ho břicho, ani
na kole už odject nemoh. Nakonec se rozhod, že zkusí
trošku zakalit ve známé brněnské hospodě „Bída“ a
ráno uvidí. Jó, ten Jura byl fakt borec! :-)

SOJKA NA DRÁTĚ

Tož jako celkem dobré, ale někteří teda valili pěkné
hňupiny. Nyní raději česky: Skutečně šlo o sázku Jury
Birka a kamarádů z Lednice o to, že za jeden den stihne porazit strom, udělat z něho kolo a ještě tentýž den
ho dovalit do Brna. Pokud vyhraje, dostane 12 tolarů
jako odměnu a pokud to nezvládne musí za kamarády
příště v hospodě zaplatit útratu. Sázku nakonec vyhrál,
což mu ale spíš uškodilo, protože lidé nevěřili, že by to
sám tak rychle zvládl a navíc se šeptalo, že se upsal
ďáblu. Nakonec zemřel sám a v chudobě. Kolo si dodnes můžete prohlédnout na radnici.
No to by tak bylo, mějte se všici betálně a naviděnou
v Géčku. Jo ještě jsem si vzpomněl. To jste věděli, že
náš Luky je tak nadupané, že píše učebnice? No fakt!!!
Jukněte se sami:

Davča
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A

hoj moji zlatí - po zimě snad už ne tak moc boubelatí - módní exprti a exprtky! Jako vždy s nadcházejícím jarem na vás čeká dávka těch nejvybranějších
modýlků a šťavnatých názorů a komentářů vaší módní
k(r)itičky Míšchi B.
Tentokrát jsem si pro vás připravila speciální koutek
pramódy! Tak tedy žádné zdržování a jdeme na to!!!!

Na chodbách velikonočního tábora se nám podařilo
objevit opravdovou Praženu hovící si na pohodlné kůži. Po krátkém rozhovoru jsme zjistili, že se jedná
o Prahoperkuterku, která pouští na světových prakotékách prapeprný Prahop. Co se jejího stylingu týče, nemáme co dodat, je to prostě doo-pra-pravdová
prakost s kamenným výrazem ve tváři.
Pračák

HODNOCENÍ

příšera pralesní
mamut??
připetřit!!!
na dobré cestě…
prapotlesk prosím!!!
Koutek Pramódy:
Prahoperka Terka

I tento pramodýlek je opravdu vypečený. Oproti
Prahoperceterce je mnohem vyletněnější – zvířecí motivy letí i letos. V případě nepřízně počasí lze doplnit
legínami. Pochvalu si zaslouží především vychytané
doplňky. Prozradím vám, že efektní kosti na náušnice
a náhrdelník si Pračák ohlodala úplně sama!!!
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Overaly jsou
zkrátka IN

Holky si vybraly opravdový módní hit – ano přátelé,
overaly jsou v letošní sezóně naprostou bombou! Je vidět, že se jedná o skutečné módní znalkyně, které dokáží zvolit i vhodné doplňky. Perfektně padnoucí
helma s lucerničkou, slušivý pásek a dokonalé gumovky – tak by měl vypadat každý správný permoník.
Jen tu velikost bot bych si nechala pro sebe dámy :-)

Lady Praga
Na slavnostním udílení cen Lipno
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Music Awards se nám podařilo vycvaknout Lady Praga. Její outfit se nesl ve stylu bio a evidentně se nechala
inspirovat hned několika milými zviřátky. Zaječí ouška
a zebří legíny možná až moc kontrastují se stříbrným
topíkem. Ovšem nebyla by to Lady Praga, kdyby celý
model nedoplnila křiklavými růžovými botičkami.

boty by rovněž mohly být vybranější! Děvčata, ten by
stál za …., bohužel už ale není k mání :-(
Mamut

Luky je drsňák…

Tady skutečně komentáře není zapotřebí – jen to tělo
připomíná víc žížalu…???
..to víme všichni a ne náhodou jsme ho tak také zastihli. Jednou nohou na své nabušené káře nám tento
mladý a svěží fešák zapózoval do tohoto jarního svěžího čísla módní policie. V drzém tričku a kožené bundě
působí přesvědčivě, snad jen pozor na délku rukávů a
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Jubileum

V pátek 15. ledna 2010 se naše malá sojčí delegace (Peťa, Terka, Míša a Óňa) vydala na cestu do Mnichova,
abychom tam následující den společně s naší partnerskou organizací SdJ oslavili 60. výročí její existence. Už
v pátek večer jsme se setkali v Kranzbergu nedaleko

Mnichova s našimi kamarády z Bezirku Ndb./Opf.,
u kterých jsme tam také přenocovali. Následující den
jsme brzo ráno vyrazili směr Mnichov. Oslava to byla,
jak se patří. Vyslechli jsme gratulace a proslovy nejrůznějších zástupců kulturního a politického života – akce
se zúčastnila například i bavorská ministryně pro rodinu, ženy, práci a sociální věci, paní Christine Haderthauer. Protože Sojka je plnohodnotným
partnerem SdJ, nechyběla ani gratulace z úst našeho

předsedy, která sklidila nemalý potlesk. Po proslovech
a gratulacích dále proběhl drobný rautík, kde jsme
mohli ochutnat všelijaké pochutiny bavorské kuchyně.
Protože se celá akce protáhla až do pozdních večerních hodin, nakonec jsme přenocovali v Mnichově,

kde bylo o nás královsky postaráno. Společně s našimi
německými kamarády jsme se pak v neděli ráno vydali
zpátky do Kranzbergu, odkud jsme vyrazili, tradičně

plni zážitků, zpátky do Čech (tedy až na Terku, která
se vracela do Bayreuthu, kde momentálně studuje).
Akce to byla, jako je již zvykem, velice podařená, a za
všechny, co tam za Sojku byli, mohu zcela jistě říct, že
jsme byli rádi, že jsme byli pozváni.

Óňa

21

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Superrada a přípravný víkend velikonočního
tábora 2010

V

pátek 12.2. 2010 se konala v Rybníku takzvaná superrada. Sešli se všichni radní Sojky a SdJ a
projednávali jsme všechny oblasti, na kterých společně
pracujeme. Zhodnotili jsme proběhlé akce jako jsou letní tábory, velikonoční tábor, Sudetendeutscher Tag,
Sojkaples, bambiriáda, Japa a jiné. Snažili jsme se najít
případné problémy při organizování a konání těchto ak-

že se máte opět na co těšit.
V sobotu 13.2. 2010 jsme se pustili do příprav velikonočního tábora 2010. Byli přítomni všichni vedoucí
z českého (8) i německého (7) týmu. Řady vedoucích
se rozrostly o dvě nové tváře na straně české i německé. Letos jsme měli také jednoho náhradníka, který se zúčastnil celého přípravného víkendu. Během
dne jsme se seznámili s táborovými pravidly, připravili
program na celý týden, rozdělili jsme si úkoly, vymýšleli jsme tématickou výzdobu a dolaďovali jsme
drobnosti, aby tábor proběhl hladce bez sebemenších
problémů.

Kačák

cí, abychom se pro příště opět zlepšili. Poté následovalo dlouhé povídání a akcích, které nás čekají
v roce 2010. Ujasnili jsme si některé ještě nevyřešené
otázky a celý rok naplánovali tak,
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a konci února, přesněji řečeno mezi 25. a 27. únorem, se v Ústí nad Labem konal seminář k tématu
nárůstu pravicového extremismu mládeže v Česku a
Německu. Cílem semináře bylo uskutečnit setkání
osob, které k problému mají co říct, a vymyslet, jak by
se s takovým tématem dalo pracovat v oblasti česko-německé spolupráce mládeže. Za Sojku se v roli referentů zúčastnili dva její zástupci - konkrétně Míša a moje
maličkost.

rindguláš mit bémišen zemlknédln, dacu pilzner urkvel
bír ódr budvajzr bír,“ znělo z reproduktoru nad hlavami osádky našeho kupé. Následoval podrobný výčet
teplých nápojů: „Vír háben auch fršídene hajsgetrenke. Vír bíten ínen an kafé, milchkafé, kapučíno,
hajse čokoláde, fršídene tézorten, zumbájšpíl švarcté,
frychteté, pfefrmincté, grýneté...“ Celé kupé (a asi
nejen moje) se už řezalo smíchy, když v tom dostala
záchvat smíchu i slečna, která věty předčítala do rozhlasu. Taky jsem se dobře pobavil. Prostě reprezentace rodného kraje jak se patří!

Celá akce pro mě začala ovšem již o den dřív. Jednak
přípravou
powerpointové
prezentace,
kterou jsme oslnili všechny přítomné (přednes proběhl
dvojjazyčně, stejně jako to funguje na táborech), zároveň ale i návštěvou jednoho nejmenovaného berlínského tanečního zařízení, která měla za následek
utrpení zvané hexenšus! Už během noční cesty domů
jsem se kroutil jak paragraf, no a ráno jsem pomalu ani
nevstal z postele. Ale protože pro Sojku člověk udělá
první i poslední, vydal jsem se kolem poledního za
ukrutných bolestí na vlak do Ústí, kde mi (a celému
kupé) zpříjemnila cestu osádka „českého špajzevágenu“ se svou neumělou rozhlasovou produkcí.
„Hojte láden vír zí cum typišen čechišen mitágesn ajn:

Po příjezdu do Ústí následoval obří nákup v místní lé-k
árně za účelem léčení a snad i vyléčení všech mých
současných i případných budoucích neduhů a cesta
trolejbusem do Krásného Března, kde se konal seminář. Po večeři a úvodní seanci jsme se odebrali do
hajan, přičemž zpestřením byla opět zcela nezapomenutelná paní vrátná z internátu (naše nocležiště):
„Né, to je dobrý, mě nebudíte, se stejně dívám na
telku, žejo! No a ta Sáblíková, to je naše holka, vona je
prostě supr!!“ Po zápisu našich jmen do registračních
archů následovala cesta porouchaným výtahem. „No
vobčas to blbne, ale váhou to nebude. Jako metrák
mám, ale tolik zatim ne,“ komentovala to rozverná
paní vrátná alias kolejbába s pohledem na cedulku

Seminář Tandemu v Ústí nad Labem

N
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o maximální zátěži s údajem 800 kg.
Další den už seminář vypukl naostro. Nasbírali jsme
pár kontaktů, reprezentovali Sojku a její práci, podiskutovali jsme a na závěr jsme se vydali na noční prohlídku
města, které bohužel utrpělo hodně ve válce (a dlužno
říct i po ní) a krom četných továren přímo v zástavbě
se pyšní pěkně opraveným centrem a kostelem, který
stojí nakřivo - skoro jak šikmá věž v Pise! V sobotu už
následovala po krátkém vyhodnocení jen cesta vlakem
zpět do Berlína, tentokrát bez hexenšusu a s rakouským jídelním vozem. A tak sice bylo opět možno zajít
na gulášek s knedlíkem i kafíčko, o zábavu v kupé jsme
se ovšem museli postarat tentokrát sami. Snad vyjma
obligátního „cenk jú foch tchevelink vis tajče bán!“

Pája

Velikonoční tábor Lipno 2010

L

etošní 12. ročník velikonočního tábora se konal na
Lipně, v horském šumavském prostředí. Počasí a
ráz krajiny umožnily, že jsme tábor pojali jako lyžařský
kurs. Třída 20 děvčat a 20 kluků se nevěnovala ale jen
lyžování. Při jedné noční procházce za vzácnými šumavskými sovičkami se ztratili naši dva zlobiví spolužáci
Vondruška a Sabella. V čele s paní učitelkou Bauerovou a třídním šprtem Pájou jsme se je vypravili hledat. Zjistili jsme, že byli uneseni pračlověkem do doby
kamenné, který toužil po jejich zapalovači a myslel si,
že jsou bohové ohně. Celé třídě se podařilo projít časovou bránou do doby kamenné za nimi, ale ztracené
zlobiče jsme hned nenašli. Spřátelili jsme se s vlídným
pravěkým kmenem, který nás naučil vše podstatné pro
přežití v této nebezpečné době, a lidé z tohoto kmene
nám pomohli také hledat naše unesené spolužáky. Akorát včas ke konci týdne jsme Vondrušku a Sabellu vysvobodili a udobřili jsme se dokonce i s jejich únoscem.
Poslední den jsme tento šťastný konec všichni společně
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oslavili a ráno jsme se rozjeli do svých domovů.

Kačák

Velikonoční tábor pohledem účastníků
27.3.2010
m 12 Uhr trafen wir uns in Freising und warteten
auf den großen Reisebus, der die Münchener bereits auf gesammelt hatte. Nach ca. 4 Stunden
(inklusive Pause) kamen wir an der Jugendherberge in
Tschechien an. Es dauerte ein bisschen, bis uns klar
war, wer jetzt mit wem im Zimmer ist, (denn extra
Wünsche werden hier toleriert! ) aber am Ende
waren wir alle zufrieden. Nachdem wir dem Grundsätzlichem vertraut gemacht worden sind, gab es
Abendessen. Leider schmeckte es den Wenigsten. Erst
dachten wir, dass ist dann wohl die tschechische
Küche… Als wir aber sahen, dass auch die tschechischen Teilnehmer zum Teil volle Teller
zurückbrachten, begriffen wir, dass es wohl doch eher
an der Küche liegt. Natürlich ließen wir uns deshalb
nicht den Abend verderben. Wir spielten viele
Kennenlern-Spiele, die, obwohl es immer die Gleichen
sind, nie langweilig werden. Schließlich gingen wir relativ früh ins Bett, denn wegen der Zeitumstellung hatten wir eine Stunde weniger Schlaf.

U

Fanny Dornhöfer
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N

a vlakovém nádraží jsme se sešli s Davčou a Týnou. Když jsme nasedli do vlaku, bylo nás jenom
pět, ale i tak cesta docela rychle uběhla. Pak už stačilo
jenom počkat na ostatní a jelo se. Na místě se všichni
ubytovali a po společném uvítání byla večeře. Po ní následovalo pár seznamovacích her, takže všichni měli
o zábavu postaráno. Po dlouhém dni jsme byli všichni
unavení, takže jsme zalehli už před večerkou (z většiny). Tak dobrou noc.

Katka Ulrichová

jsme projít časovou bránou. Bylo to super jako celý
den.

Autor neznámý

W

ir wurden gegen 7:20Uhr, wie immer relativ
früh, geweckt. Dann hatten wir Zeit uns zu duschen und Zähne zu putzen. Nach der Morgenfeier
war Frühstück und das Essen hat mich, wie fast immer, nicht richtig überzeugt. Nach kurzer Freizeit gab
es dann Singen/ Tanzen / Sprachkurs. Es war sehr
lustig, weil alle mitgemacht haben.. Um 15 Uhr sind
wir dann in den Wald gegangen, mit einem leckeren
Mittagessen im Magen. Dort konnten wir uns im Spiel
Safari austoben. Leider hat es dann zum Regnen
angefangen, was uns aber nicht den Spaß verdorben
hat. Nach kurzer Freizeit und Abendessen mussten wir
uns dann wieder wasserfest anziehen und machten eine Wanderung in den Wald, um uns ein Theater
anzuschauen. Danach waren wir ziemlich müde und
sind gleich ins Bett.

Leo Merkl
28.3.2010
áno jsem vstal v 7:34 a šel jsem narozcvíčku. Rozcvička byla dobrá, chvíli jsme cvičili a také běhali.
Na snídani jsme mohli mít med nebo borůvkovou pomazánku. Po snídani jsme měli chvíli volno a pak jsme
dělali Němčtinu, zpívání a druhy tanců. Pak jsme šli na
oběd a po něm jsme sli hrát hry ven. Hráli jsme např.
safary a to mě hodné bavilo. Poté jsme přišli zpátky do
penzionu a tam jsme plnili otázky a úkoly. To mě moc
bavilo, lepší bylo když jsme se sešli ve společenské
místnosti a tam se dělalo že jsme třída s dvěmi zlobivými a jedním paní učitelky mazánkem. Pak jsme s nimi
šli do lesa oběvovat přírodu a mezitím šli ty dva zlobiví
si dát cigarety. Když na to paní učitelka přišla, šli jsme
je hledat. Když jsme je našli viděli jsme jak je zajali lidé
z doby kamené. Abychom je mohli zachránit museli

R
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29.3.2010
eute wurden wir von Steinzeit-Menschen
geweckt - sehr abwechslungsreich und lustig -,
aber für manchen auch ziemlich nass, weil eine
Heizung ausgelaufen ist. Für unsere Betreuer aber kein
Problem. Danach gings ohne Frühsport direkt ins Esszimmer, wo wir mit super leckerem beladenen Tellern
empfangen wurden. Später sind wir in die am Tag
zuvor ausgesuchten Neigungsgruppen gegangen (
Fußball, tanzen, Perlenarmbänder, Pinnwände, Mammut, Ton-Figuren). Es war zwar sehr lustig, in manchen Gruppen aber wohl sehr anstrengend. Da
konnte es passieren, dass man nicht nur einmal zum
Trinken holen gegangen ist. In der Nachmittagsfreizeit
waren dann leider alle Tischtennischläger schnell besetzt, es haben sich aber auch einige zurückgezogen
zum Schlafen oder um sich in ein Buch zu vertiefen. Nachmittags haben wir dann „Börse“ gespielt, dass zwar
echt aufwendig zum Vorbereiten gewesen sein muss,
leider aber etwas zu kompliziert war. Am Abend gab es
dann das Highlight des Tages: DISCO!!! Durchgeschwitzt und müde fielen wir dann in unsere Betten.
DOBROU NOC

polední klid. Odpolední program mi připadal docela
zmatečný zato ale velmi zábavný. Na začátek přišla
docela vtipná krátká hra „Oni goni“. Pak se hrála hra
„Tržnice“ , která byla dobrá, protože to pro mě byla
nová hra. I náplň hry mi připadla docela fajn. Pak přišla na řadu hra „Zombie“ , která mě minimálně pobavila, i když se zdálo, že byla pochopena asi až
minutu před koncem odpoledního programu. Takže
i přesto, že to byla vcelku zmatečná hra, tak se mi líbila. A nakonec dne, poté co jsme povečeřeli, přišla povedená diskotéka. Myslím, že většině se líbila a užili si
jí. Celkově tedy hodnotím den pozitivně.

C

D

H

Jakub Šťáhlavský
30.3.10

Jana Rühl

elý den začal dosti nezvyklým a velice vtipným budíčkem, kdy jsme byli probuzeni „pravěkými“ lidmi. Samozřejmě, že se nechtělo vstávat, ale tímto
způsobem bylo vcelku přijatelné. Další pozitivum na
tomto ránu bylo, že jsme neměli žádnou ranní rozcvičku. Po snídani pak následoval dopolední program, kde
jsme si mohli vybrat, co budem dělat. To se mi líbilo, jelikož každý mohl dělat skoro to, co chtěl nebo co přibližně chtěl, protože jsme měli na výběr jenom určité
činnosti. I přesto že byl výběr, tak si myslím, že činnosti
byly vcelku rozmanité a každý si tak mohl vybrat co ho
baví. Pak, jakožto každý den tábora následoval oběd a
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nes ráno jsme vstali a zjistili jsme že jdeme na výlet. Nejprve jsme se rozdělili na skupinu nemeckou a českou. Šli jsme do grafických dolů. Nejprve
šla skupina Němců. My jsme mezitím králi hry pote
jsme se šli převléknout do podvlíkaček, holínek, pláště,
helmy s baterkou. Zaujala mě veverka což byl stroj
k vrtání děr, tvar plísně, a z hradu do města kde jsme
plnili úkoly. My jsme udělali úkoly rychle zbytek byl
v cukrárně poté mohl někdo do bazénu a někdo do
cukrárny a prohlídku města. Já sem šel do bazénu. Po
bazénu byl výstup na vlak. Když jsme vystoupili z vlaku
šli jsme pěšky na hotel. Tam jsme hráli „opičího“ nej-
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více se mi líbil wrestling. A pak šup do postele.

Vojta Mařík

M

orgens stehen ich wie immer erkältet auf, da die
Heizung nachts abgeschaltet ist. Das Frühstück
wurde aber zum Glück immer besser und schmeckt jetzt sogar mir . Der Ausflug danach in Cesky Krumlov
war wahnsinnig interessant. Ein tolles programm. Wir
hatten sogar die wahl zwischen Schwimmbad und Freizeit in der Stadt. Das Bergwerk war zwar dreckig (wie
das nun mal im Bergwerk so ist) aber nett und interessant. Das Abendprogramm war nicht so mein Ding,
aber trotzdem fand ich den Tag wahnsinnig gut und
ein bisschen entspannend.

MichaelSvoboda
31.3.2010

A

m Mittwoch haben wir bis 8:00 uhr geschlafen.
Das war gut, weil wir länger als sonst schlafen
durften. Dann sind wir Frühstücken gegangen, das diemsal ziemlich gut war. Am Vormittag mussten wir
dann ein Video drehen, in dem wir eine Melodie nachahmen mussten, mit einem Tanz. Dazu hatten wir 3
Begriffe, um was es sich in dem Video handeln soll. Da
wir ganz selbständig arbeiten mussten, war das diesmal richtig lustig, nur haben wir uns nur schwer mit
den Tschechen absprechen können. Am Nachmittag
war dann Paarlauf dran. Jedes Mädchen musste einen
Jungen ziehen, mit dem sie den Partnerlauf macht.
Das Laufen war zwar anstrengend, aber die Strecke
war zum Glück nicht besonders lang. Danach haben
wir dann unser Video mit Davca gedreht und machten
2 Stunden lang lustige Schauspielübungen. Der ganze
Tag hat mir sehr gut gefallen.

Carolin Geil

U

ž jsem Vám někdy psala, jak velice nenávidím
vstávání? Normálně dneska jsme taky museli
vstávat (nečekaně). No, ale k věci. Snídaně chutnala
o to víc, když nebyla rozcvička. V dopoledním programu jsme zjistili, že budeme účinkovat v soutěži Lipno
music award. Skupinky jsme si mohly zvolit sami. No a
přípravy začaly a myslím si, že všechny v naší skupince
to celkem bavilo. Každá skupina si ještě k tomu vylosovala tři slova, která v těch divadlech (videoklipech)
musela být použita. Obědová bašta nebyla vynechaná
a samozřejmě byla jako vždy moc dobrá. Moderátoři
Lipno music award nám slíbili, že natočí rozhovory s porotou a potom se na to společně jukneme. V porotě byl Bushido, Lady Gaga a Lucie Bílá :). Po
natočených rozhovorech byla celkem i tradiční hra a
to Paarlauf :-) snad se to tak píše! :) Po véči nastala naše chvilka natáčení. Několik skupinek točili už před večeří, ale ta naše až po. Aaaaaaaa! A tutok chvíli uplně
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zbožňuju, páč přijela Barunkáááá! :-* Po večerní
program (který byl díky našim vedoucím jako vždy
prostě supiii) jsme šli eče na chvilu k lesíčku. Ale nikdo
nevěděl proč… No a a tam jsme teda zjistili, že zítra pudem Gellandespiel :-) možná je to blbě napsaný, ale to
přece neváá :D. Takže se musíme na zítřek pořádně vyspinkat, chacháá XD!

Týna Šimková
1.4.2010

5. (posty byly super!) Nakonec jsme vyrazili k cíli. Dorazili jsme tam společně se skupinou jedna. Začali
jsme hrát různé hry (ty mě bavily) a později jsme šli na
vlak. Vlakem jsme dojeli do stanice Pernek na Šumavě
a odtud jsme šli pěšky do Pihlova. Cestování vlakem se
mi moc líbilo. Po cestě jsme potkali sněhovou vánici,
která nás doprovodila až domů. Převlékli jsme se a
usušili a šli jsme na večeři. Po večeři bylo volno, ale my
jsme se s naší skupinkou připravovali na Lipno music
award. Po volnu jsme šli na večerní program a začalo
se tancovat (to mě moc bavilo). Po programu jsme šli
osvobodit naše dva spolužáky a podařilo se. Po náročném dni jsme šli už konečně spat (to se mi líbilo ze
všeho nejvíc). Zalehli jsme a Gute Nacht!

Sabrina Fröhlichová

N
R

áno jsme vstali a začali jsme se připravovat na náročný den. Jak jsme se připravili a uklidili, šli jsme
na snídani. Snídaně byla slaná i sladká. MŇAM! Po snídani jsme se chystali na cestu a potom jsme vyrazili.
Obešli jsme si cestu přes kopce, což se mi nelíbilo, ale
z kopečka se mi to líbilo. Našim pomalým tempem
jsme došli na náměstí. Tam nám dali rozchod a to se mi
moc líbilo. Po rozchodu nás rozdělili do skupin a vyrazili jsme na vlakové nádraží. Chvíli jsme čekali a potom
už přijel. Dorazili jsme do plánované stanice a vyšli
jsme do restaurace. Bylo to tam moc pěkné, ale pan
číšník moc příjemný nebyl. Po chvíli vyrazila první skupina a po nich vyrazili i další skupiny. Šli jsme a po chvíli jsme potkali skupinu čtyři, tak jsme šli společně.
Udělali jsme 1. post a šli dál. Za chvíli jsme uviděli post
2., vzali si svačiny a potom jsme pokračovali až k postu
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ach dem Frühstück sind wir gleich losgewandert
Richtung Horni Plana. Allerdings haben wir nicht
die Hauptstrasse genommen, sondern den steilen und
anstregenden Wanderweg, was ich sehr schade fand.
Da wir aber dort dann auch ein bisschen Freizeit hatten und einkaufen durften, hat es mir sehr gut gefallen. Dann sind wir 2 Stationen mit dem Zug
gefahren; von dort aus ging dann das Geländespiel
los. Es war zwar sehr übersichtlich, aber wir mussten
so lange gehen, was bei dem kalten Wetter nicht sehr
toll war. Beim Zurückgehen, hat es sogar dann noch
angefangen zum Schneien. Zum Glück waren wir
kurze Zeit später da und wurden mit heißem Tee empfangen. Nach dem Abendessen haben wir dann erfahren, dass die Kamera kaputt ist, mit denen wir die
Filme gedreht haben , die wir uns dann abends anschauen wollten. Da es kein Aprilscherz war, mussten
wir unsere Szenen noch einmal live vorspielen. Danach kam der live Auftritt mit Bushido und Karel Gott.
Das hat mir sehr gut gefallen, weil es total lustig war.
Da ich eigentlich sehr müde war, wär dann die Na-
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chtwanderung, wo wir den „ Uri“ getroffen haben,
nicht mehr nötig gewesen. Im Großen und Ganzen war
der Tag doch relativ okay und erträglich.

Christopher Becker

2.4.2010
er Tag begann mal wieder mit: „Aufstehen,
Frühsport!“. Nach dem Frühstück wurden wir
dann in Gruppen aufgeteilt und spielten verschiedene
Spiele. Das Vormittagsprogramm hat micht echt gut
gefallen, da bei den vielfältigen Spielen für Jeden etwas
dabei war. Anschließend gabs Mittagsessen, was nur
teilweise an Begeisterung stieß. Nach der Freizeit, in
der wir vor allem Marionetten geschrieben haben, fing
das Nachmittagsprogramm an. Wir konnten zwischen
verschiedenen Neigungsgruppen wählen, wie Höhlenmalerei, Tanzen, Dekoration für den Abschlussabend
und vieles mehr wählen. Mit hat es wieder sehr gut gefallen, weil wir selbst entscheiden konnten, welcher
Gruppen wir uns anschließen. Nach dem Abendessen
find auch schon unsere beliebte Disko an! Kurz vor
dem Schlafengehen gab es aber noch die Abendzeremonie, wo schon die ersten Tränen flossen.
Abends im Bett wurden nochmal alle Erinnerungen
der letzten Woche durchlebt und wir kamen zu dem
Entschluss, dass es wie immer eine gelungene Woche

D

mit dem besten Betreuerteam war.

Carolin Hauser

H

ry v rozdělení byly moc pěkné zejména „Zombie”, „Žáby” a „Pelikán a tučňák”. Po obědě jsme
si všichni vyrobili obálku, kam jsme dávali různé dopísky a přáníčka. Ale stejně se mi nejvíce z celého dne líbila DISCOTÉKA. Byla moc pěkná, všichni jsme se
pobavili a pěkně si zatančili. Dokonce i Robin, kterého
discotéka nebavila si nakonec zatančil. Po discotéce
jsme šli ven, poslechnout si pár vět o tom, co se ta celý
týden událo. Sice mi byla zima, ale nakonec to docela
šlo. Naposledy jsme si zazpívali večerní písničku a šli
jsme spat. Celý den se mi opravdu velice moc libil a byla bych ráda, kdyby se takový program na OLA 2011
zas opakoval!

Anička Vinšová
Ideální OLA

Na táboru s Míšou, je to vždycky velká show
Linda, Anni jsou tu s námi, staly se z nich velké dámy
Terka, Pája jsou tu též, rozpoznají každou lež
Péťa dělá karate, nikdo na něj nemáte
Tance nás tu učí David, s ním se budem vždycky bavit
Domi M. a Domi D., bez nich to tu nepude
Alena je tu poprvé, s ní tu sranda poplyne
Nora holka zrzavá, je to kočka půvabná
S Kačkou je to vždycky prímo, neskolí náš žádná rýma
Léňa Zobák vede, radost se z něj dere
Linus umí s foťákem, vyblejsknul se s Gotťákem
Julian hraje fotbal, nerad bych se s ním utkal

MichalK. , Jakub, Janík
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Bericht über das Osterlager 2010

A

m Samstag kamen alle deutschen und tschechischen Teilnehmer, gespannt und voller
Vorfreude was sie erwarten wird, in der Pension in Pihlov an. Sie dachten, sie würden eine Woche Ski-und
Snowboardfahren können; doch nachdem zwei ihrer
Mitschüler von einem Urzeitmenschen durch ein Zeitportal in die Steinzeit entführt wurden, war klar, dass
die Beiden gerettet werden mussten! Zusammen mit
der Steinzeitfamilie, von der die Klasse aufgenommen
wurde, erlebten die Teilnehmer eine spannende
Woche voller kleiner Abenteuer. Sie lernten wichtige
Wörter und Redewendungen der anderen Sprache,
erkundeten das Gebiet rund um den schönen Lipno
See, tanzten, bastelten, spielten verschiedene lustige
und teilweise auch schwierige Spiele und hatten jede
Menge Spaß! Es gelang ihnen sogar die zwei verschwundenen Schüler zu finden und mit deren
Entführer Freundschaft zu schließen. Aber natürlich fanden die Kinder untereinander auch viele neue Freunde und als schließlich der Tag des Abschieds kam,
flossen sehr viele Tränen und die Meisten wollten gar
nicht nach Hause fahren. Doch wir wissen alle:
„Herzen kennen keine Kilometer – Srdce neznají Kilometry“! Wir sehen uns wieder im Osterlager 2011!!!

Substantiva:

der Urzeitmensch, -en = pračlověk, v našem případě
Plinus :-)
das Zeitportal, -e = brána časem
die Steinzeit, -en = doba kamenná
das Abenteuer, - = dobrodružství (pozor, ne drahý večer:-))
die Redewendung, -en = řečnický obrat, fráze, úsloví
das Gebiet, -e = území, oblast, krajina
der Entführer, - = únosce (zase ten Plinus)
die Träne, -n = slza

Adjektiva:

gespannt = napnutý jako kšandy
verschwunden = zmizelý

Slovesa:

jdn. retten = někoho zachránit
etw. erkunden = něco prozkoumat

Obrat(y):

voller Vorfreude = plni očekávání
Freunschaft schließen mit jdm. = navázat přátelství
der Tag des Abschieds = den loučení

Praktická věta nakonec: Wir hatten jede Menge
Spaß! = Řádně jsme se bavili!

Jasickowä ockäänko // Špráchfenstrchen
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Anni

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ

Praha – Břevnov
Datum: 20.12.2009
Přítomní radní: Petr Vondruška, Tereza Pražská, Kateřina Lišková, Michaela Bauerová, David Šimek, Lenka
Rambousková, Pavel Bobek, Adéla Bosáková, Ondřej
Křížek
Nepřítomní: Přítomní přísedící: Kateřina Spielmannová
Témata: Příprava projektů na rok 2010, Příprava superrady, finance, příprava čerstvého vydání časopisu
Zobák, příprava velikonočního tábora
Rybník
Datum: 12.2.2010
Přítomní radní: Petr Vondruška, Tereza Pražská, Kateřina Lišková, Michaela Bauerová, David Šimek, Lenka
Rambousková, Pavel Bobek, Adéla Bosáková, Ondřej
Křížek

Nepřítomní: Přítomní přísedící: Témata: Organizace superrady, velikonoční tábor,

ples, propagace
Horní Planá – Pihlov
Datum: 3.4.2010
Přítomní radní: Petr Vondruška, Tereza Pražská, Kateřina Lišková, Michaela Bauerová, Lenka Rambousková, Ondřej Křížek
Nepřítomní: Pavel Bobek, David Šimek, Adéla Bosáková
Přítomní přísedící: Témata: Zhodnocení proběhlého velikonočního tábora, příprava plesu, Bambiriáda, Zobák dokořán, finance
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M

iláčkové a Miláčky, zas tak jepičí tahle rubrika
není, protože to by tu byla jen jednou, že?? Ale
bylo mi líto, nezveřejnit i zbytek pamfletů od těch odrostlejších Sojek. Dneska máme na paškále jak současné známé firmy, tak už i starší odpadlíky. A hurá do
toho. Dvě zprávy pochází z velikonočního tábora a
třetí pak už je ochutnávka z Gaisthalu, jako vějička na
léto.
Denní zpráva ze dne 28.3. 1999 od vyslou
žilého webmastera Sojky, bývalého vedoucí
ho II. etapy Gaisthalu, dlouholetého sojčího
souputníka Michiho Janoše
Tento den začal na hl. nádraží v Praze. Ve vyhlášené Fantově kavárně zajisté ne. Cestu jsme se Šogim započali
chutným vychlazeným mokem a hned bylo líp. Nevim,
kolik bylo, ale nasedli jsme spolu s německými přáteli
do vlaku a za příjemného kodrcání jsme se dopravili do
Žďáru n/S. Zakoupivši doutník jsme nasedli do busu a
čtyřicítkou jsme si to šuchali až k budově komunistické
ubytovny. Uvítali jsme se s předsedou, dámou bez
leska a ostatními ptáky. Šli jsme si vybrat nějakou
pěknou cimru, ale moc jsme si nevybrali, protože ve
zdejších podmínkách je vše na příděl. Po chutném
gulášku – až na ty flaksíky – následoval seznamierung
wetscher. Vytvořili jsme šišokruh a po chvilce se přiřítili
dva úchylný zajíci, Hip a Hop si říkali. Nevim, kterej byl
kterej, ale všiml jsem si, že samečkovi krásně visel vocas a já se divil, že byli tak udýchaní. Po podlé oblévačce „ŇUF a ŇAF“ téměř každý pochopil, kde je vlevo a
kde vpravo. Nó, tak už to ukončíme….!
Denní zpráva ze dne 28.3. 1999 od vyslou
žilého pokladníka Sojky, bývalého vedoucího
I. etapy Gaisthalu, taktéž dlouholetého sojčí
ho souputníka Peťulky Špičana alias Špigyho
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Po krušném budíčku a ne moc dobré snídani jsme se
rozdělili do skupin a malovali jsme na papír. To se mi
moc nelíbilo, docela nuda. Ale vyhráli jsme to. Následující pinčes byl mnohem lepší! V poobědním
sprachkurzu jsme si pošlechtili německy, to bylo docela poučující. Hned nato jsme si zpívali a učili se písně
na slavnosti. COOL! Následovalo hledání kartiček.
Všichni jsme se nádherně proběhli a naučili se novým
věcem. Po zase!!!! slané večeři jsme hráli hry z televize
a hry vztahující se k filmu. Všichni z první skupiny to
příšerně žrali kromě známého lempla Šogiho. Bylo to
extravagantně interesantní. Konec! Šmitec!
A poslední zpráva je od tandemu Pája Bo
bek a Terka Pražská. Ty asi představovat
čtenářům nemusím, protože se jedná o do
sud aktivně činné předáky Sojky :) No, ale
tehdy to měla psát Terka, nicméně písmo je
zcela určitě Páji a ve slohu poznávám oba –
tak teď babo raď…Třeba nám někdy osvětlí
(jestli si vzpomenou), kdo z nich je sku
tečný autor textu!
Denní zpráva ze dne 8. srpna 2000 z letní
ho tábora Gaisthal Klasik (téma Space Trip)
Ráno jsme byli vzbuzeni už v 6:30 a po obvyklé standardní snídani jsme vyrazili autobusem do naší vlasti,
kde nás jako obvykle přivítali pohraniční chongové
alias větve, trpaslíci, neupravené vesnice s rozpadlými
domy atd. K velkému překvapení jsme se ocitli ve
vesničce Rábí, kde jsme si prohlédli místní zříceninu.
Bylo to úžasně poučné a zajímavé a to včetně slečny
průvodkyně (hahaha). Zanedlouho jsme odcestovali
směr Sušice, kde byl rozchod a ti spořivější a hladovější z nás si nakoupili zásoby v nefalšovaném českém KONZUMU alias JEDNOTĚ (krásné to názvy,
že?). Dalším kulturním zážitkem mohla být návštěva
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místního vietnamského tržiště uprostřed náměstí.
Cesta zpátky byla též obohacena kulturní vložkou – poslechem rádia asi na 1000000 dB, přičemž reproduktor byl přímo za mojí hlavou. Naštěstí se podařilo rádio
ztlumit a tak jsme ve slastném poklidu dorazili do našeho lágru. Večer byl TV abend a alternativou byl freizeit,
což zvolila většina teilnehmerů. Zbytek dne uběhl ve
znamení odpočinku, který byl tak zřejmě myšlen jako
načerpání energie pro Geländespiel, ale to už je tématem dalšího tagesberichtu, takže toto je SHLUSS. Aha,
vlastně není, ještě jsem zapoměla (no kdyby to nebylo

Pájovo písmem, tak v téhle hrubce bych identifikovala
hned Terku (modří už vědí, jachacha)) na jednu podstatnou věc, během večerní slavnosti k nám přilétlo
UFO z planety Jibbijo nebo jak se to jmenuje a uneslo
nám naší milovanou Marlenku, takže jsme celou noc
proplakali nad tou děsivou skutečností…aha, takže teď
už ABSOLUT SCHLUSS a už nic nedopisuju!

ZdravíMadleska aka K.P.K.(krakonoška
prvníkategorie)

DOPLŇOVAČKA
Ahoj vy školou povinní i nepovinní,

Jak jistě víte, blíží se nám krásné období maturit.
Někdo už ji má za sebou a někdo teprve před sebou.
Proto jsem si pro vás, milí přátelé, přichystala takovou
menší doplňovačku nebo spíše takovou písemečku,
abyste zjistili, co si ještě z té školy ještě pamatujete,
a někteří jen ověřili, jestli vaše vědomosti jsou dostačující, popřípadě si je můžete doplnit.
Body

Téma této písemky bude povinná četba, takže do
toho….
A jak už to tak u písemek bývá….zkontrolujte si své
chyby a oznámkujte podle bodové tabulky. (Správná
odpověď … 1 bod)

Kačka Spielmannová
Známka

20-17

1

16-13

2

12-9

3

8-5

4

4-0

5
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Úkol: Doplňte příjmení autora podle titulu knihy.
Kniha:
1. Máj
2. Hobit
3. Malý princ
4. Saturnin
5. Babička
6. Robinson Crusoe
7. Hamlet
8. Kronika česká
9. Havran
10. Kytice
11. Povídky malostranské
12. Strakonický dudák
13. Stařec a moře
14. Bylo nás pět
15. Pýcha a předsudek
16. Ostře sledované vlaky
17. Báječná léta pod psa
18. Bídníci
19. Anna Kareninová
20. Staré pověsti české
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