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ČS Hohenberg  Sojka má novou radu!
Co nás čeká a nemine...
Módní policie, Bulvárek, Sojka na drátě a další oblíbené rubriky...
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ÚVODNÍK

Nazdar Sojky z naší školky!
Nésém vám nóvíný, póslóóuchééjté!
A né jen tak ledajaký noviny, nýbrž noviny sojčí !
Kdo by to čekal… :)
Už se vám někdy stalo, že jste našli své jméno pod
výrokem, který nikdy nevyšel z vašich zobáčků, nebo
pod textem, jenž by vaše sojčí pařátky jen těžko
podepsaly? Možná si myslíte, že to se může stát jen
celebritám, ale mějte se na pozoru – teď jste na řadě
právě vy! Už do tohoto čísla Zobáku se redakčnímu
šotkovi podařilo takovouto rubriku propašovat.
Účastníci letošního Gaisthalu Klasik mají drobnou
výhodu, protože už většinu nástrah bulváru důvěrně
znají, nicméně věříme, že i ostatní z vás nás přesvědčí
o své čtenářské gramotnosti a nenechají se lehko
napálit.
Ti z vás, kteří písmenkům moc nedají, ocení zajisté
další novou rubriku – obrázkový příběh pejska Huga
přímo z pastelky naší kreslířky AničkyTkaničky
KušičkyKašičkyKočičky. :) A protože Anička
nelenila, s elánem jí vlastním se pustila i do výroby
novoročního přání, které na vás zřejmě již vypadlo,
když jste nadšeně otevírali svou zásilku se Zobákem.
Tak ne že ho hnedle vyhodíte spolu s obálkou do
starého papíru. Vystavte si ho pěkně na lednici – aspoň
si na Sojku vzpomenete pokaždé, když se vydáte na
tajnou noční výpravu pro vánoční mlsání.

Do třetice všechno nového tu pro vás máme ještě
poslední drobnost. Nevšimli jste si snad skvostného
slohu a vzletných výrazů, které dominují tomuto
úvodníku? Za tím nestojí nikdo jiný než zobáčí
redakční rada v plném obsazení i nasazení! Takže od
teď se budete na první stránce Zobáku setkávat
nejen s šéfredaktorkou, ale i jejími nejbližšími
spolupracovníky.
No a protože do vánočního čísla patří i vánoční přání,
tohle vám vinšuje k letošním svátkům vaše redakční
rada: Terka dozlatova osmaženého kapra a málo
vánočních kil navíc, Pája co nejméně hrubek při
sepisování dopisu Ježíškovi… no a Léňa si přeje, aby
Česká pošta doručila toto číslo do vašich schránek
ještě před Štědrým dnem. :)
Tak pěkné počteníčko!

Léňa, Terka a Pája
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Milé Sojky, milí kamarádi,
máme za sebou podzimní a příjemně strávené Členské
shromáždění v německém Hohenbergu. Jedním
z hlavních úkolů tohoto setkání byly volby do rady,
dozorčí rady a výběr přísedících na další dva roky.
Radu nepotkalo žádné zemětřesení, ale přesto naše
řady opustili dva radní, a to Ondra, který uplynulé dva
roky hlídal sojčí poklad (neboli působil jako pokladník
– a nutno říct, že to dělal opravdu svědomitě!) a Míša,
která působí jako hlavní vedoucí Gaisthalu Junior a
mimo jiné radu obohatila o zkušenosti z dalších
podobných českoněmeckých aktivit, kterým se věnuje
i ve své profesní dráze. Oba odvedli skvělou práci a rád
bych jim ještě na těchto řádcích mockrát poděkoval!
Ale ani s jedním z nich se neloučíme úplně, protože
Ondra nově zastává funkci předsedy dozorčí rady a
Míša bude i nadále hlavní vedoucí na Junioru a zároveň
se stala přísedící rady.
Vždycky, když něco končí, zároveň také něco nového
začíná. A tak z proběhlých voleb vzešla nová rada,
která bude další dva roky pořádně makat. :)
Složení rady na další dva roky je následující:
Petr Vondruška – předseda
Tereza Pražská – výkonná místopředsedkyně
Lenka Rambousková – místopředsedkyně
Pavel Bobek – pokladník
Kateřina Lišková – radní
David Šimek – radní
Adéla Bosáková – radní
Kateřina Spielmannová – radní
Anna Kušičková – radní

Dále byli navrženi tito kandidáti na přísedící (všichni
tuto funkci přijali):
Michael Kalina, Michaela Bauerová, Matěj Slivič,
Jan Tománek, Adéla Frédy, Ivana Královcová.
A konečně ještě dozorčí rada:
Ondřej Křížek (předseda dozorčí rady), Petr Špičan,
Lukáš Kadleček.
Volby do rady byly tentokrát napínavé, neboť bylo více
kandidátů, než míst v radě. Rád bych proto vyzdvihnul
odvahu všech kandidátů, zejména pak těch, kteří
kandidovali poprvé – Michal, Anička a Kačka.
Jak také z výsledků voleb jistě vyčtete, začínáme mít
v radě ženskou převahu – teda ne že by mi to osobně
nějak vadilo (naopak! :)), ale přesto doufám, že
mužské řady čtenářů Zobáku už teď začnou přemýšlet
nad kandidaturou do dalších voleb, abychom to příště
zase srovnali na vyrovnaný poměr obou pohlaví.
Kromě toho rada opět o něco „omládla“, i když jen
o trošku – v minulém období byl věkový průměr
21,3 let, zatímco aktuálně je 21 let. Na druhou stranu
„služebně“ jsme všichni zase o něco starší, máme víc
zkušeností, víme, co nás čeká, a jen tak nás něco
nezaskočí.
V době, kdy píšu tenhle sloupek, má za sebou rada
svoje první plnohodnotné víkendové zasedání, které
se nekonalo nikde jinde než v samotném sojčím hnízdě
Čelákovicích.
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PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

Mám radost, že už nyní můžu napsat, že se na další
roky těším, a pokud bude celou tu dobu panovat mezi
radními a přísedícími tak skvělá nálada a atmosféra
jako na našem prvním setkání, tak si snad ani nemůžu
přát nic lepšího. Protože to je základ k tomu, aby nás
tahle práce bavila. Snad nebude problém ani časové
vytížení některých radních, ať už ze studijních či
pracovních důvodů. Každopádně věřím, že těch pár
chvil pro Sojku si každý z nás vždycky najde. :)

Protože jsme na samém začátku funkčního období a
máme možnost přijít s novými nápady nebo změnami,
klidně se nám ozvěte a řekněte nebo napište, jestli
máte nějaké nápady vylepšení nebo pokud se vám
třeba něco nelíbí a přáli byste si, aby to bylo jinak.
Zkrátka a dobře jste si nás zvolili a my rádi uslyšíme
váš názor na to, co děláme, ať už to bude kritika nebo
pochvala. :)

Petr

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

Mé milé Sojky,
zdravím vás z našeho sídla, jemuž je mezi
čelákovickými přezdíváno „pražských hrad“, a které
začíná pomalu a jistě nastavovat svou drsnou, zimní,
studenou, zmraženou a trochu i plesnivou tvář. Není to
žádná legrace, přebývat ve starých domech hrůzy po
prababičkách, ale co vám mám povídat, zkrátka stojí to
za to! Letos tu budu trávit první Vánoce a vzhledem
k tomu, že se dům hrůzy nachází v bezpečné
vzdálenosti od domečku mojí babičky – výborné
kuchařky a cukrářky – se zdá, že by to letos s těmi
vánočními kilíčky navíc nemusela být zas až taková
tragédie… Ale zas co, Vánoce jsou jednou do roka, tak
co si nedat pořádně do zobáčku, že jo! No ale ještě
předtím, než si do svých zobáčku začnete cpát cukroví
a další laskominy, mi dovolte, abych vám naservírovala
několik sojčích aktualit.
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ada a dozorčí rada sojky vkročily do měsíce
listopadu v novém personálním obsazení. Změna
se udála na Členském shromáždění, které se
uskutečnilo 29.31.10.2010 v Hohenbergu nedaleko
města Cheb. Volba nových radních samozřejmě nebyla
jedinou náplní tohoto víkendu. Na shromáždění jsme
zhodnotili uplynuvší dva roky, práci dosavadní rady a
dozorčí rady a došlo i na drobné změny stanov spolku.
Spolu se sojkami se zde o tomto víkendu sešla i naše
partnerská organizace SdJ Niederbayern Oberpfalz,
která rovněž volila radní do nastávajícího funkčního
období. Celý víkend jsme zakončili společnou
prohlídkou města Cheb. A vězte, kdo nebyl při tom,
přišel o hodně…

R

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SOJCE

ok 2011 klepe na dveře a mě to nedá se vás
nezeptat, jestli máte sklep? Ale nééé, přeci jestli už
máte zaplaceno, to snad dá rozum. Cože? Žeco?
Zaplaceno? No přeci členský příspěvek na rok 2011, to
je snad jasný! Přeci abyste pořád měli nárok na
všechny ty slevy na tábory a autobusy, aby vám
i v příštím roce chodil Zobák dokořán a byli jste pořád
informováni o tom, co se děje, abyste se mohli účastnit
akcí, které jsou jen pro členy Sojky a abyste pořád
mohli zůstat Krakonošem, jestli už jím tedy jste. Proto
všechno musíte udělat jen velmi málo, a sice vyplnit
elektronickou přihlášku na našich stránkách
www.sojka.cz a zaplatit členský příspěvek, který činí
pouhopouhých 200 kaček na rok – a to se vyplatí!

R

Členství zaplacené v prosinci tohoto roku je platné do
konce kalendářního roku 2011, tak moc neotálejte, ať
máte sojčí administrativu v pořádku, protože jak na
nový rok, tak po celý rok!
nakonec jedna žhavá novinka: Sojka dostala
z kraje prosince předčasný vánoční dárek od
ministerstva školství: Titul „Organizace uznaná MŠMT
pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2011 až
2015. Jde o vysoké ocenění ministra školství, které
svědčí o vysoké kvalitě činnosti uznané organizace.
A mimo jiné MŠMT prioritně přiděluje peníze z dotací
právě organizacím, které jsou držitelem tohoto titulu.
Takže se zdá, že je dobrá sojčí budoucnost nyní
zajištěna nejen na příští rok, ale hned na roků pět.

A

Ahoj, Vaše Terka

ZVEME VÁS NA

ohlo by se sice zdát, že Velikonoce jsou ještě
daleko před námi, ale nenechte se klamat!
Určitě nebude na škodu, když si do nového diáře na
rok 2011, který vám Ježíšek určitě naježí, poznamenáte
několik základních informací k Velikonočnímu táboru
2011. Tato tradiční akce pro příští rok změní místo
konání – přesuneme se do příjemného areálu
v Žinkovech u Plzně, kde na nás čeká nadstandardní
vybavení pro sportovní vyžití, slyšela jsem i něco
o nějakých masážních křesílkách či co…

M

eference na nové ubytování jsou jenom pozitivní,
takže je zajisté nač se těšit. Zbývá akorát upřesnit
datum konání, které je 16.23.4.2011 a cenu, jež činí
3200/3000/2800 Kč (podle toho, do které cenové
skupiny patříte), a téma tohoto ročníku, které je –
tamtadadá – Hollywood. Přátelé, tak to tedy bude
jízda!

R
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BULVÁREK

Ahoj Sojky,
nová rada Sojky má za sebou první zasedání a jak mezi
radními, tak mezi přísedícími se objevily nové tváře! Co
to pro mě znamenalo? Být ve střehu, v naprosté
koncentraci a sledovat, kde se co šustne, kdo,
kde, s kým a co dělá… To vše jsem učinila, abych
se s vámi mohla podělit o nejnovější drby a události,
které se objevily v sojčí partě.

občas i Léně zazpívá. Hustý, že jo? A když tihle dva
cukroušci kdekoliv a kdykoliv slyší písničku Alejandro
od Lady Gaga, to se teprve dějí věci! Začnou okamžitě
vášnivě tancovat a pokaždé mají dokonalejší a
dokonalejší choreografii. To by mohlo svědčit o tom,
že se spolu scházejí a trénují :)… Z toho ještě něco
bude!

Abyste měli jasno v tom, kdo je v radě a mezi
přísedícími nový, tak si to zopakujeme. Jedná se
o Aničku K., Matesáka, Janíka, Michala Kaliče, Ivču K.
a Adélu F. No, to nám to hezky vyšlo, co? 3:3 :)
Bohužel se ale první rady nezúčastnily Ivča a Áďa F., a
proto nebyly síly vyrovnané a Janík s Kaličem tentokrát
ostrouhali :)

A teď dost lásky. Musim vám ještě něco prásknout na
Óňu. Asi před měsícem jel autem ze zasedání dozorčí
rady a měl bouračku s tramvají. Tahle – promiňte mi
to slovo – debilní nehoda se naštěstí obešla bez
zranění. Ovšem šrám na duši to u Óni zanechalo.
Pokaždé, když vidí nebo slyší tramvaj, začne mu cukat
levé oko. :) A pak se taky šušká, že si Óňa koupil nové
Lamborghini. To je ale bohužel moc čerstvý drb, který
ještě nemám ověřený, takže ho berte s rezervou.

Nedalo se ale přehlédnout, jak se k sobě měli
Anička s Matesákem. Pořád si spolu povídali, ztráceli
se mi z dohledu a v sobotu večer na diskotéce spolu
dost často tancovali :)… Tohle se musí ještě prověřit!
A to není všechno, nebojte. Totiž Pája a Léňa jsou si
teď taky nějak moc blízcí. Přes den na sebe hází
zvláštní pohledy, píšou si dopísky a Pája dokonce
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Čekáte teď, že vám popřeju hezké Vánoce, že jo? No
tak jo. :) Přeju vám krásné Vánoce, hodně dárků,
hodně cukroví (čistěte si pořádně zuby!), hodně
sněhu a ať vám hezky začne nový rok!

Pa Kačák

GHOST WRITER

Ghost Writer se zeptal...
Jak si vysvětlujete nízký počet mladých tváří
z řad sojčího dorostu na Členském
shromáždění v Hohenbergu?
Terka: „Myslím, že organizátoři zapomněli během
reklamní kampaně pro ČS zmínit výbornou
gastronomickou úroveň našeho ubytování. Snídaně by
se šíří výběru mohly lehko vyrovnat tomu, co jsem
nedávno zažila v nově otevřeném pětihvězdičkovém
hotelu Kempinski, kam to mám od svého téměř
domovského pražského Masarykova nádraží jen pár
kroků. Kvalitní výběr surovin, žádné šmelinářství, no a
hlavně více než dostatečný výběr a vybraný způsob
servírování. Nebo je naopak možné, že se mladé a
nadějné tváře dozvěděly o poněkud tvrdých matracích
a nepohodlných palandách v naší hradní ubikaci. Ty
rozhodně v konkurenci s Kempinským nemohou
obstát. A tak není divu, že to někteří z nás vyřešili po
svém a do postele během víkendu vůbec nezalehli.“
Domi: „Für mich ist das klar. Diese jungen Sojklinge
sehen einfach noch nicht so k(l)asse aus, wie wir –
beispielsweise wie ich oder Terka – und trauen sich
nicht mitzufahren. So haben sie allerdings ihre Chance
versäumt, sich von unserem ausgewählten Style
inspirieren zu lassen. Insbesondere von meinem
Vollbart. Die Fotos von Hohenberg sind nun bei
Facebook online, also erhoffe ich mir davon, dass sich
einige von den aussichtsreichen SojkaNachwuchs
Kandidaten bis zum OLA auch Vollbart wachsen
lassen, wie beispielsweise Jakub Šťáhlavský oder Eliška
Vaňásková. Dann sind sie bei uns mit im Team!“
Adéla Frédy: „Upřímně řečeno jsem přijet doopravdy
chtěla, jenže poté, co jsem potkala jednoho sobotního

rána v pražském Břevnově na ulici v přítomnosti své
matky lehce podnapilého Páju, zakázala mi se Sojkou
jezdit! V šoku strhla volant a málem jsme se vybouraly,
když si to Pája nekontrolovatelně štrádoval přes silnici.
I tak jsem se snažila dorazit, jak jsem mohla, jenže
moje plány byly odhaleny a já poslána za trest do
kanadského
vyhnanství.
Momentálně
zde
v Montréalu, kde se teplota nevyšplhá nad minus
deset stupňů, těžce dřu (sněhová brigáda) a střádám
peníze na letenku zpět do Evropy, abych se mohla co
nejdříve zapojit do činnosti rady.“
Trautenberk: „Všechna místa zabral Krakonoš, stejně
jako mi ukrad všechen med a strdí. Ančo, hút, Kubo,
mantl, hajnej, flintu, a šup holoto do práce, jdeme mu
ten med a strdí za trest sebrat! To by bylo, aby
Krakonoš zabíral místa mladým Sojkám!“

Ghost Writer
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SOJKA NA DRÁTĚ

Tož zdar jak sviňa všeci. Tož jár nám zase valí na finále.
Vánoce máme všici moc rádi, hlavně díky té pohodě,
keró si rozhodně nenecháme ničím pokazit. No a aj na
tu fišlu se moc těšíme, aby nám ňáká ta kóstka uvízla
v krčálu. I když ne všude se na Štědré den chálujó fišle.
Angláni a Amerikáni futrujó fógle, nélepčí só krocmeni.
No ale rychlé curyk k čerstvé sojce na drátě. Jelikož só
ty Vánoce, jsem si na Vás ušil maló sótěž.
Pod tímto textem vidíte maló křížovku, keró když
fronkovně vyluštíte a tajenku mi zavoláte
(605 509 173), vyhrajete spešl cenu. Musíte napsat
česká slova v hantecu a navíc být úplně první, kdo mi
tajenku zavolá! Přeji fajnovou haluz ;)

Jídlo

Lužánky

Vedro

Židle

Banalita, což? Těším se na Vaše telefonáty.
Všem Vám přeji co nejpohodovější prožití svátků a jen
to nej do nového roku. U dalších čísel brněnské Sojky
na drátě v roce 2011 se těší Váš

Davča
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Nepříjemný
člověk

Lež

Pražák

Papír

MÓDNÍ POLICIE

Módní policie představuje nejen nové tváře
v radě Sojky!
Opět vás zdraví vaše vždy připravená módní špiónka
Míscha B. Za námi je podzim plný velkých událostí jako
jsou volby do rady Sojky. Abyste věděli, s kým budete
mít v následujících dvou letech co do činění, zapátrala
jsem v archivu módní policie a našla módní špeky
alespoň na některé nové tváře. Nedivte se proto, že
tentokrát vynechám hodnocení, protože v radě Sojky
prostě nejsou módní analfabeti. Tak tedy žádné velké
zdržování a jdeme na to…

Pan Sojka

Superžanna

Předsedou byl i tentokrát zvolen Peťa, rovněž znám
jako „Pan Sojka“. Svou roli bere naprosto vážně, a tak
se do ptáčka s modrým peříčkem rád stylizuje. Se svým
všudypřítomným zobákem sklízí velký úspěch nejen
mezi radními ale i na veškerých mejdanech a při
oficiálních událostech. Jen tak dál, pane Sojko!!

Novou radní, ale né tak úplně neznámou tváří je
Superžena Anička. Na první pohled je jasné, že má
vybraný styl a před objektivem našeho foťáku nestojí
poprvé. Anička si evidentně dokáže správně vybrat
nejen módní doplňky, ale i kamarády jako je náš nový
šarmantní superpokladník Pája … Takže vítej v hnízdě,
Superžaničko :)
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Tajemný šaman

Královská korunovace

Dalším, tentokrát staronovým radním je tento magický
a tajemný šaman Davča, který neskrývá svou vášeň pro
ohnivé efekty a extravagantní modely. Svou dokonalou
postavu si Davča udržuje mimo jiné pomocí tance.
Výsledky jeho čar a kouzel můžete pravidelně sledovat
na naších Sojkastránkách.

Novou místopředsedkyní Sojky se stala Léňa. Mimo
jiné také převzala od Terky pomyslné šéfovské žezlo
hlavní vedoucí Gaisthalu Klasik. Královské insignie
Léňa slavnostně převzala ještě v létě v Gaisthale.
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která radu sice opustila, ale i nadále zůstává v její
přízni. Holky radu doplňují nejen svým šarmem, ale
i důvtipem a sqělými nápady.

Terčino tajemnství
Stálicí a hvězdou rady Sojky je Terka. Nejen že je to
aktivní sportovkyně, výborná šéfka táborů, vždy se
vším pomůže a práce se nebojí. Dokonce je nám
i hlavní poradkyní ve věcech lůžkovin a matrací. Navíc
Terka ovládá tajemství automasáže. Zkrátka s Terkou
jsme to vyhráli na plný čáře.

Sporťačka každým coulem
Sporťačka Kačka svým úsměvem permanentně šíří
dobrou náladu. Nebojí se ovšem ani vybraných
módních doplňků a perliček. Slušivý klobouček a
výrazné sluneční brýle dávají ležérnímu stylu teprve
ten správný šmrnc. Kačka si prostě vždy najde způsob,
jak obohatit šeď běžného dne.
Diplomatické šelmy
Žhavým želízkem v ohni jsou i tyhle diplomatické
šelmy. Trio Léňa, Adélka a Kačák v doprovodu své
hlavní stylistky a módní poradkyně Kačenky Drex.,

A to už je pro tentokrát vše. Přísedící, kteří se mi sem
tentokrát nevešli, se budou držet ve střehu, protože na
ně si počíhám příště. Tak se mějte krásně a v novém
roce zase v plné kráse, papiny.

Míscha
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To nejlepší z Tagesberichtů Gaisthalu
Klasik 2010, aneb Gaisthalský Kurýr a
Gaisthalský Blesk ožívá v Zobáku – díl
II.
Zdar redaktoři a praktikanti!
Jak jsme již psali v minulém čísle, urodilo se toho na
letošním Gaisthalu Klasik se z pisatelského hlediska
tolik, že plocha určená v minulém Zobáku
Tagesberichtům pro všechny vaše výtvory zdaleka
nestačila. Proto přinášíme v tomto vydání další várku
článků, seriózních i bulvárních. Již tradičně upozorňuji,
že se jedná o původní znění, takže reklamace za
chybnou korekturu posílejte na adresu Kurýra či
Blesku, nikoli Zobáku! A možná se u té příležitosti nad
sebou někteří z vás trochu zamyslete, protože občas
četnost chyb a hlavně stylistických úletů (!) značně
převyšuje tolerovatelné malé množství… Jak by řekla
jedna moje učitelka: „Příště lépe!“
Zdraví a všem letošním jedničkářům za jejich
pisatelské nasazení i tak děkuje

Pája (alias Grammar Police!)
Gaisthalský Kurýr, pondělí 2.8.2010
Bývalá kladivářka zešílela
Gaisthal – Neskutečné, leč pravdivé: Vedoucí Peťa B. –
bývalá slovenská mistryně v hodu kladivem –
rozmetala obří dřevěnou vařečkou nohu účastníka na
cim prcam prc! (red)

Gaisthalský Kurýr, úterý 3.8.2010
Vousáči u sporáku
Kuchyně – V kantýně Media Gaisthal není možné si
nevšimnout stále se rozšiřujícího se fenoménu:
Členové kuchařského týmu, s výjimkou půvabné
Denise M. z Neutraublingu, vyváří pro naše
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účastníky s úchvatným strništěm na svých mužných
tvářích. Podle táborové šeptandy totiž používají naši
kuchaři Berni G., Markus B. a Peter Pam P. svá holidla
k loupání brambor namísto holení. Doufejme tedy, že
tento drb není zcela pravdivý… (Andi Dieck)

Gaisthalský Kurýr, středa 4.8.2010
Tagesbericht
Gaisthal – Nachdem wir gefrühstückt hatten, mussten
alle den Anblick von Linus schrecklichen Fotos
ertragen. Darauf bekamen wir die Aufgabe mit
profesioneller Hilfe selbst Fotos zu machen oder zu
filmen.
Wir wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die
am Vormittag entweder eine Fotostory erstellten, oder
einen Kurzfilm drehten. Nach dem Mittagessen
tauschten die Gruppen, die, die erst eine Fotostory
gemacht hatten
drehten den Kurzfilm und
umgekehrt. Am Ende haben wir uns gemeinsam die
Ergebnisse unsrer Arbeit angeschaut. Beim
Abendprogram wurden dann Linus Fotos im
Lagerfeuer verbrannt und wir sangen bis in die Nacht.
(anonym)

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Nebohý osud Nutelly
Veranda – Dnes ráno levý zadní stůl naivně nabídl
svou skrovnou zásobu nutelly vedlejšímu stolu. Ten si
ji ovšem zákeřně přisvojil a zcela sobecky ji (doslova)
sežral. Ochuzený stůl se k situaci nevyjádřil, zjevně mu
to bylo jedno. Ale dorazily k nám i strašlivé zvěsti typu,
že čokoládová pochutina byla zlikvidována i druhým
koncem lžičky. Fuj. (Anonym)

Gaisthalský Kurýr, pátek 6.8.2010
Gaisthalský Kurýr, čtvrtek 5.8.2010
Důležité události ze středy 4.8.: Velice
překvapivý výsledek voleb
Gaisthal – Včerejší dramatické volby předsedy tábora
se zůčastnili následující lidé: Jana, Tereza, Eva
Vyroubalová, Eva Vavřínová, Eliška a pouze dva
pánové Štěpán a Pascal. Výsledky se nikdo
neodvažoval uhodnout. Všichni měli výborný proslov,
ale vyhrát mohli jenom dva. Sčítání hlasů proběhlo
rychle, a tak jsme se rozhodnutí tábora mohli dovědět
již po discotéce. Novými předsedy se stali Eliška a
Pascal. Přejeme jim na jejich novém postu mnoho
štěstí a úspěchů. Doufejme, že našemu táboru
přinesou mnoho pozitivních změn. (Anonym)
Kdo je Wuifi?
Gaisthal – Do tábora nám včera zavítal nový vedoucí.
Dnes ráno byl představen jako Wuifi, náš nový
zdravotník. Okolo jeho osoby se začalo šířit několik
dohadů. Záhadou například zůstává proč přijel až
včera. Někteří lidé spekulují, že jeho vousy jsou pouze
nalepené a že je to tajný špion jiných novin, který chce
zničit naši redakci. Každopádně zůstane pod přísným
dohledem našeho štábu. (Anonym)

Der JungenMädchenTag
Gaisthal – Während die Jungs lernten in der „Wildnis“
zu überleben, wurden die Mädchen zu wahren
Prinzessinnen erzogen. Das sah so aus, dass die
Mädchen einen Tanz zu WakaWaka von Shakira
lernten und die Jungs im ARaum Kartenlesen und
Erste Hilfe praktizierten. Danach durften die Mädchen
duschen gehen und die Jungs wurden von Domi D.
und Moe durch den Schlamm gejagt. Daniel sagte:
„Das Coolste kam danach, als wir Poker spielen
durften.“
Den
Mädchen
wurden
im
„Prinzessinnensalon“ die Nägel lackiert, sie knüpften
Armbänder und lasen Zeitschriften. Dann aßen die
Jungs ihre selbstgemacheten Schaschlikspieße unter
einem kleinen Zelt. Die Mädchen bekamen leckere
Tortelini und eine leckere Torte. Diese Torte hat
Bernie mit Paťa und ein paar Mädchen gebacken.
(Sara Nickl)
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Jakub (16) aus Prag: Liebes Dr. GaisthalTeam, ich
habe Duschzwang. Was soll ich tun, damit ich nicht
mehr 3x täglich duschen muss?
Lieber Jakub, stell dir einfach vor, Domi M. und Julian
S. warten da auf dich! Dein Dr. GaisthalTeam

Gaisthalský Blesk, sobota 7.8.2010
Odhalení Gaisthalské mafie!
Gaisthal – Jistě jste podle fotografie poznali, že těmto
mladíkům není ani zdaleka 18 let. Vypadají nevině,
nemyslíte? Ale za šibalskými úsměvy skrývají veliké
nadšení pro tuto hazardní hru. Ale to není vše! Od
důvěryhodných zdrojů víme, že tito mladíci mají na
svědomí spoustu činnů, při kterých téměř vždy porušili
zákony. Vykrádají banky, zabíjí neviné lidi a jejich
hazardní hry se neobejdou bez podvodu. Máme tu
mladé mafiány, kteří se nenechají ničím zastrašit. Proto
se všichni modleme, aby nedošla řada i na nás…
(Anička Kušičková)
Frag uns! Dein Dr. GaisthalTeam steht dir
in allen Lebenslagen bei!
Anni (18) aus München: Liebes Dr. GaisthalTeam, ich
habe ein großes Problem. Ich werde von einem Jungen
in meinem Lager ständig geärgert. Heute früh hat er
mich geweckt, indem er mich getreten hat und im
Schlafsack durchs Zelt gezerrt. Warum macht er
sowas?
Liebe Anni, hast du schon mal dran gedacht, dass er
vllt. auf dich steht? Was sich liebt, das neckt sich! Dein
Dr. GaisthalTeam
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Moritz (18) aus Unterschließheim: Liebes
Dr. GaisthalTeam, ich fühle mich von den älteren
Betreuern hier diskriminiert, da ich immer die Idioten
Jobs wie Klos putzen, Mülleimer ausleeren oder
Zeitungsjunge übernehmen muss. Was kann ich tun,
damit sie mich als ebenbürtiges Mitglied ansehen?
Liebe Moritz, tja das ist Pech. Irgendwer muss halt
immer der Depp sein. Trotzdem alles Gute! Dein
Dr. GaisthalTeam
Linus (21) aus Freising: Liebes Dr. GaisthalTeam,
meine Freundin kam mich besuchen, ist aber nach
einer Nacht wieder gefahren. Was habe ich falsch
gemacht?
Lieber Linus, vielleicht probierst du mal folgende
Taktik: Nicht so viel pfurzen und öfter duschen! Dein
Dr. GaisthalTeam
(Andi Dieck)

Gaisthalský Kurýr, neděle 8.8.2010
Ein medienreicher Tag
Gaisthal – Nach dem täglichen Morgensport und
Frühstück durften die Praktikanten/innen an dem
Neigungsprogramm Medien teilnehmen. Dabei gab es
unter anderem Gruppen wie Werbung, Umstyling
und Radio und die Teilnehmer durften sich in diese
frei einteilen. Nach dem Mittagessen wurden die
Jungen und Mädchen erneut in Gruppen eingeteilt
und mussten verschiedene Stationen durchmachen.
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Als auch diese schwere Aufgabe erledigt worden war,
gab es schießlich Abendessen und danach durften die
Jugendliche einen sehr „spannenden“ Film anschauen,
der Wallace and Gromet hieß. Dann gingen wir alle ins
Bett :) (Vroni, Börni, Anna)

Gaisthalský Blesk, neděle 8.8.2010
Novinky z kuchyně: GerüchteKüche
Táborový bus – Zahlédli jsme Marcuse B., jak vyrážel
na nádraží v Nabburgu vyzvednout svou novou
kolegyni Merli v. H. Bylo to snad nové tričko, které
jsme mohli pozorovat na jeho luxusním těle? Marcusi,
jestli budeš takhle pokračovat, stane se z tebe ještě
módní ikona! Nebo jsi snad chtělo někoho okouzlit?
Pak se tedy ptáme – koho…? (Toni Goldhammer)
Láska, sex a trápení
Milý Jirko, Doufám, že mi dokážeš pomoci. Jednoho
dne jsem nechala manžela koukat doma na televizi a
odjela do práce. Asi tak dva kilometry od domu mi
najednou přestalo auto jet – musela jsem se vrátit pro
manžela, aby mi pomohl. Když jsem dorazila domů,
nemohla jsem uvěřit tomu, co jsme viděla. Byl v posteli
se sousedovou dcerou. Je mi 32, manželovi 34 a jí 19
let. Jsme spolu 10 let. Manžel přiznal, že spolu chodí
víc než půl roku. Do manželské poradny nepůjde. Jsem
úplně v koncích, prosím pomoz mi. Magda.
Milá Magdo, že ti přestalo auto po tak krátké cestě jet
může být způsobeno mnoha příčinami. Nejprve
zkontroluj, jestli není ucpaný přívod paliva. Pokud je
čistý zkontroluj veškeré přívody vedoucí k motoru.
Také zkontroluj kabely včetně ukostření. Jestli není
problém tady, je potřeba provézt kontrolu palivového
čerpadla, jestli není poškozené a dává správné
množství paliva. Doufám, že jsem ti pomohl! Jirka
(Tamara Malinská)

Gaisthalský Blesk, pondělí 9.8.2010
Bulvár: Mravenci
Gaisthal – Večer, když jsme se vrátili z výletu, navštívili
zelt 1 mravenci. „Nebylo to nic příjemného, když se mi
po posteli procházelo nejméně milion mravenců,“ říká
svědkyně této nehody Adéla Fredy. Naštěstí zasáhl
Moritz a v noci mohla Adéla spokojeně usnout. Horší
už to bylo ráno, když zjistila, že má mravence
v kosmetické taštičce... (Petra Opltová)

Gaisthalský Kurýr, pondělí 9.8.2010
Karaoke večer
Gaisthal – Tento dlouhoočekávaný večer plný hudby a
zábavy se odehrál právě předvčerejškem. Tento
výjimečný večer na který probíhaly přípravy už od
samého rána tohoto osudného dne. Rozsáhlé přípravy
zabraly spoustu času, jak s nacvičováním, tak výrobou
kulis, které rozhodně nebyly nepotřebné, a tak možná
některým skupinám dodaly ten správný šmrnc. A teď
k samému karaoke večeru. Po přivítání dvěma
bezkonkurenčně nejlepšími a nejznámějšími
moderátory, byli na podium sezváni porotci z těch
nejlepších oborů (tanec, maskérka…). Po zahájení se
na podium jednotlivě představovaly skupiny dívek a
chlapců, kteří se tanci a někteří i zpěvem k vybrané
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hudbě snažily vydobýt si vítězství, o kterém se až
v těsném závěru rozhodl ladný tanec s choreografkou
Páťou, členkou tříčlené poroty, která se nám ten večer
představila ještě v podání maskérky Míši a režiséra
Páji. Hodnotily se tak masky, kostými, příběh klipu,
případně choreografie. V těsném závěru, jak už bylo
zmíněno rozhodl tanec s choreografkou a tak se
nakonec sladkého vítězství dočkala skupina v obsazení
Andrejka, Sabrina, Týna, Kája, Eliška, Jirka. A tak
skončil další úspěšný ročník nejoblíbenější hudební
soutěže karaoke a my se tak můžeme těšit na další
ročník a doufat, že bude tak povedený jako ten letos.

(Eva Halberštátová)

ještě nezažila,“ tvrdí osmdesátiletá rodačka paní
Nováková. Stejně tak místní dělník Mendel spěchal na
záchod – evidentně právě kvůli přiotrávené vodě,
která se dostala i do vodovodního potrubí. Jak nám
potvrdil jeden z radních města, který si nepřál být
jmenován, začalo se město již připravovat na odliv
turistů. Možná se tedy dočkáme toho, že se
z hotelových apartmánů stanou nemocniční pokoje.
Radnice již vyhlásila kalamitní stav a připravuje krizový
plán vývoje. (red)

Gaisthalský Kurýr, středa 11.8.2010
Ein unvergesslicher Discoabend!
Gaisthal – Am Dienstagabend ereignete sich eine
tragische Szene in der Disco – der Superstar Lenja
wurde brutal ermordet. Alle hatten sich schon so auf
Lenjas Besuch gefreut, doch als sie aus dem Auto stieg
und die Presse sie schon umzingelt hat wurde sie von
einem unbekannten erschossen. Doch keiner weiß ob
der Mord wirklich passiert ist oder ob sie es nur
vorgetäuscht hatte. Doch wie sich ergab konnte Lenja
von der Stelle wo der Mörder stand gar nicht
erschossen werden. Deshalb ermittelt jetzt das FGI.
(Jessi)

Gaisthalský Blesk, úterý 10.8.2010
Skandál v srdci českého lázeňství
Toaletní papír beznadějně vyprodán
Mariánské
Lázně
–
Léčivá
voda
u mariánskolázeňských pramenů jako prostředek
k řešení vašich zdravotních problémů? Tak na to
zapomeňte! Světoznámý Ferdinandův pramen byl
podle našich věrohodných zdrojů otráven v důsledku
vytrvalého deště a nedávných povodní. Lázeňské hosty
nahradily zástupy místních obyvatel spěchajících do
lékáren pro živočišné uhlí. Na kolonádě jsme se zeptali
několika obyvatel. „Je to hrůza, nic takového jsem tu
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Gaisthalský Blesk, pátek 13.8.2010
Trapné a nepovedené odpoledne
Gaisthal – Dne 12.8. se pěkně ztrapnil
Lagerparlament, který se s přípravou programu moc
nevytáhl. Hra nebyla vůbec organizovaná a vládl v ní
chaos! (Poznámka dopsaná čtenáři: „Dyť ta hra se
jmenuje Chaosspiel :) (Anonym)
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Gaisthalský Kurýr, sobota 14.8.2010
Der letzte richtige Tag in Gaisthal
Gaisthal – Nachdem sich jedem beim Frühstück
gestärkt hat, haben wir Briefumschläge gebastelt und
angefangen
Marionetten
zu
schreiben.
Währenddessen fand auch der Paarlauf statt. Die
Gruppen wurden mit Klebeband aneinander gefesselt
und in den Wald geschickt. Dort mussten sie 4 Posten
passieren und das alles so schnell wie möglich. Nach
dem Mittagessen hatte wir Freizeit und danach fand
das traditionelle Fußballspiel, Teilis gegen Betreuer,
statt. Da es regnete, war es die reinste Rutschpartie
und für die Zuschauer ein großer Spaß. Doch trotz
starker Anfeuerungsrufe verloren sowohl die
männlichen als auch die weiblichen Teilis. Dann
durften die Fußballspieler duschen gehen und alle
konnten sich bei der Jause stärken. Schließlich wurde
alles für das Abschiedsessen vorbereitet.
Es gab Spannferkel und eine Salatbar. Am Ende des
Tages kam die Abschiedsdisko dran. Alle hatten Spaß
und als es die „Gaisthaler Bowle“ gab, wurde eifrig auf
die Freundschaft getrunken. Dann kam der feierliche
Abschluss des Tages. Jeder unterschrieb bei
Kerzenlicht seinen Arbeitsvertrag mit Media Gaisthal.
Kurz vor der letzten Abendfeier warfen alle ihre
Wünsche in ein Feuer. Schließlich wünschten wir uns
alle ein letztes Mal gute Nacht und gingen schlafen.
(Sara und Eva Nickl)
Poslední den tábora
Gaisthal – Poslední den tábora jsme jako obvykle
začali ranním nástupem. Tak možná ještě nikdo neměl
pocit, že je to poslední táborový den. Po snídani už ale
začal poněkud uvolněnější program, kde jsme si do
obálek psali marionetky a chodili po vybraných
dvojicích na kopec odkud jsme běhali parlauf aneb běh

ve dvojicích, který obsahoval překážky, které jsme
museli i se svázanýma rukama překonat. Odpoledne
jsme i přes rozblácený trávník a lehký deštík hráli
tradiční fotbal. Přes spoustu bahnitých držkopádů,
vyhráli vedoucí. Večer jsme se na poslední společné
diskotéce naposledy společně pobavili a pak se
závěrečným ceremoniálem neoficiálně rozloučili a tak
zakončili poslední den v Ghaistalu. (Eva
Halberštátová)

Členské shromáždění v Hohenbergu
Na podzim 2008 začalo po Členském shromáždění
v Praze funkční období rady, která byla oproti té z let
20062008 v mnoha směrech rozdílná a nová. Do
funkcí byla zvolena řada radních „nováčků“ a ke
změně došlo i na postu předsedy. Po dvou letech, ve
dnech 29. až 31.října 2010, proběhlo na hradě
v německém městečku Hohenberg an der Eger další
Členské shromáždění Sojky. Přítomní členové
společně zhodnotili dva roky práce rady, přípravy
táborů a jejich průběh, dále akce jako JAPA,
Bambiriáda a podobně.
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Oficiální část setkání byla završena volbou rady nové,
jejíž výsledek přivedl do našich řad Aničku Kušičkovou
a Kačku Spielmannovou. Předsedou zůstává i nadále
Péťa Vondruška, který svou pečlivostí, cílevědomostí,
tahem na branku a reprezentativností pozvedl spolu se
zbytkem rady Sojku zase o trochu výš, což nás všechny
motivuje, abychom se snažili následovat jeho příklad
i v příštích dvou letech. Kompletní seznam radních a
přísedících najdete v předsedově sloupku!
S Míšou Bauerovou a Ondrou Křížkem, odcházejícími
radními, se všichni nostalgicky rozloučili a následně se
připojili ke společnému programu s německou
stranou, která zde na hradě měla také svá zasedání.
A přála bych vám, abyste mohli vidět na vlastní oči, jak
naši němečtí přátelé valili bulvy, když zmerčili bohatý
raut, připravený pro oba oslavence. A co teprve poté,
co pochutiny české provenience okoštovali!

Aber die Wahl war fürs erste vergessen, als wir auf der
Burg unsere Freunde vom tschechischen
Partnerverband Sojka trafen, die ebenfalls einen
neuen Vorstand wählten, sowie den Rest unserer SdJ
Kollegen mit dem ein oder anderen neuen Gesicht
darunter. Nach einem wohlverdienten Abendessen
wurde uns das abwechslungsreiche Programm für die
nächsten Tage präsentiert: ein gemeinsamer
(Kennenlern)Abend, morgen dann die Wahlen für
alle Bezirke und am Sonntag ein Ausflug nach
Tschechien. Klang vielversprechend! Also unterhielt
man sich nach einem recht kurzen Abendprogramm
(es war ja schon relativ spät) noch gemütlich und ging
schließlich erwartungsvoll zu Bett.

Po zhodnocení uplynulého období jsme se utvrdili
v tom, že naše práce má smysl a že nám přináší
zajímavé zážitky, procvičení jazyka a hlavně nová
přátelství i utužení těch starých.
Tak se na Vás těším zase příště,
Vaše Adélka :*

Vorstandswahlen 2010 – Bericht von
Moe
Freitag, 20 Uhr: nach ungefähr 2 Stunden Fahrt und 4
Stunden Stau (am verlängerten Wochenende hatte
wohl noch einige die Reiselust gepackt) kamen wir
endlich auf der Burg an, wo in diesem Jahr die Wahlen
für die SdJVorstände abgehalten werden sollten –
wobei ich und die anderen beiden Neulinge uns immer
wieder fragten, wie groß die Herausforderung, in so
einen Vorstand hineinzukommen (in unserem Fall für
NiederbayernOberpfalz), denn eigentlich ist…
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Am Vormittag des folgenden Tages stand auch schon
die Wahl an, und gleich zu Anfang auch schon für
„meinen“ Bezirk
SdJ NiederbayernOberpfalz.
Nachdem der mehr oder weniger scheidende
Vorstand die Bilanz seiner letzten „Legislaturperiode“
(zwei Jahre) gezogen hatte, stellten sich die
Kandidaten vor und es wurden die Stimmzettel
gezückt... Diejenigen Mitglieder des „alten“
Vorstandes, die wieder kandidierten, wurden auch
wieder in den neuen Vorstand gewählt und
übernahmen die Ämter (Schatzmeister, Vorsitzender,
Stellvertreter usw.).

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Da jedoch nicht alle Altvorständler wieder
kandidierten, waren noch genug Beisitzerplätze übrig,
um alle Vorstandskandidaten aufzunehmen – die
Sorge von uns Neulingen, ob wir denn überhaupt
hineinkämen, war also unbegründet – wir sind drin!
Im Anschluss an die NopfWahl fanden auch gleich die
restlichen Wahlen mit dazugehörigen Bilanzen statt.
Auch wenn manch ein Bericht mehr als ausführlich
war, stellte es sich als gute Gelegenheit heraus, die
einzelnen Teilbereiche und Aktivitäten der SdJ kennen
zu lernen – für mich, der die SdJ bisher fast nur durch
das deutschtschechische Sommer bzw. Osterlager
kannte, überraschend viele.
Am Abend, nachdem alle Wahlen abgeschlossen
waren, war der Hunger groß – und die Freude noch
größer, als wir sahen, dass die SojkaMannschaft ein
ansehnliches Buffet für uns vorbereitet hatte. So sollte
jeder Tag ausklingen!
Der Ausflug nach Marienbad und Eger mit
Stadtführung am nächsten Tag war eine gelungene
Abrundung der gemeinsamen Zeit, wobei uns unsere
SojkaPartner leider schon gleich danach verlassen
mussten. So verbrachte man nach dem Tagesausflug
den letzten Abend in gemütlicher Runde mit Gitarre,
Gesang und übrigem Buffet. Am nächsten Morgen
stand leider bereits der Abschied an – doch das Treffen
für das erste Vorstandstreffen war bereits ausgemacht.
Ich freue mich schon!

Moe

Vorstandswahlen 2010 – Bericht von
Barri
Nach zwei Jahren war es wieder soweit: Die SdJ hat
ihren neuen Vorstand gewählt! Vom 29.10. 01.11.10
trafen wir neben dem Bundes und Landesverband
der SdJ auch unseren tschechischen Partnerverband
Sojka, der seinen neuen Vorstand ebenfalls auf der
schönen Burg Hohenberg an der Eger wählte, was uns
natürlich sehr freute. Nach diesem langen und
durchaus erfolgreich gelungenem Wochenende gibt
es natürlich viel zu berichten.
Für die SdJLeute begann das Wochenende erst
einmal mit stundenlangem Stau. Doch als dann am
Abend schließlich alle zusammen saßen, gab es eine
kurze Vorstellungsrunde in Form von „Speed Dating“,
denn obwohl sich die meisten natürlich schon
kannten, waren auch einige neue Gesichter dabei.
Dann wurden die einzelnen Verbände und deren
Engagement ausführlich vorgestellt und schließlich
kamen die (zu der Zeit noch) Vorsitzenden auch noch
kurz zu Wort, um allen zusammen ein erfolgreiches
Wochenende zu wünschen.
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Am nächsten Tag nach dem Frühstück ging es dann
auch gleich los mit den Wahlen. Und so lauten die SdJ
NdbOpf Wahlergebnisse: Wir freuen uns Tobias
Endrich für die mindestens nächsten zwei Jahre
weiterhin unseren Vorsitzenden nennen zu dürfen,
und auch seine zwei Stellvertreter Julian und Domi M.
sind die Alten geblieben! Die Beisitzer dagegen sind
jetzt mit Caro, Fanny, Anni, Linda, Moe, Stefan,
Matthias und Chris neu gemischt. Und auch unser
Schatzmeister Linus darf sich über seine neue
stellvertretende Schatzmeisterin Nini freuen. Die
Bundesvorsitzende der SdJ bleibt Claudia Beikircher
und auch Petr Vondruška bleibt weiterhin der
Vorsitzende der Sojka.

und nachdem wir dann so ziemlich alles über das
kleine Städtchen wussten war es auch schon Zeit für
die Sojka zu gehen und der große Abschied begann.
Während die Sojka dann auf dem Weg nach Hause
war, ging es für uns noch weiter in den Kurort
Marienbad, wo wir uns allerdings nur einige Stunden
aufhielten und danach wieder zurück nach Cheb
fuhren, um dort gemeinsam zu Abend zu Essen. So
neigte sich unser Wochenende langsam dem Ende zu
und am nächsten Morgen, nachdem der
Abschiedskreis beendet war, traten alle müde aber
zufrieden den Weg nach Hause an.

Während der Wahlen gab es für die etwas jüngeren
Teilnehmer ein alternatives Rahmenprogramm,
welches hauptsächlich aus Volleyball bestand und
nach den NdbOpf und Bundwahlen bekamen wir noch
Besuch von dem deutschen CSUPolitiker und
Sprecher der Sudetendeutschen Bernd Possel, der in
seinem Vortrag das Engagement der SdJ lobte.
Dann ging es weiter mit den Landwahlen
(Vorsitzende: Katharina Ortlepp) und schließlich war
es auch schon Zeit für das Abendprogramm, welches
aus traditionellen Tänzen bestand und allen sehr viel
Spaß machte. Das Highlight des Abends war eindeutig
das Überraschungsbuffet der Sojka, bei dem wir alle
so richtig zugeschlagen haben. Danke nochmals danke
dafür, es war der Hammer!
Schließlich gingen alle nach einem gutgelaunten und
für viele noch langen Abend ins Bett, damit es am
nächsten Morgen auch rechtzeitig weitergehen
konnte. Es ging nämlich in die ehemalige Sudetenstadt
Cheb/Eger, in der eine Stadtführung auf uns wartete
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Insgesamt war es ein sehr schönes und erfolgreiches
Wochenende, an dem wir viele bekannte, viele neue
Gesichter zu sehen bekamen und die Neuen unter uns
tiefere Einblicke in die Arbeit der SdJ und Sojka
bekamen. Wir freuen uns sehr auf die nächsten zwei
Jahre, die hoffentlich genauso erfolgreich ablaufen
werden wie die letzen und danken unserem
neuen/gleichgebliebenen Vorstand!

Barri

JAZYKOVÉ OKÉNKO

Jasikowäh ockähncko / Špráchfenstrchen
Substantiva:
der Vorstand, ¨e – předsednictvo, rada
die Wahl, en – volby
der Stimmzettel, n – hlasovací lístek
der Neuling, e – nováček
das Mitglied, er – člen
der Vorsitzende, (n) – předseda, předsedající (pozor,
skloňuje se jako přídavné jméno → ein Vorsitzender,
mit dem Vorsitzenden, ich liebe den Vorsitzenden atd.)
der Schatzmeister,  – pokladník
der Stellvertreter,  – zástupce

der Beisitzer,  – přísedící
das Wahlergebnis, se – volební výsledek
der Kurort, e – lázně
(das) Marienbad, 0 – Mariánské Lázně
(das) Eger, 0 – Cheb
Obraty:
Wahlen abhalten – pořádat, konat volby
zu Wort kommen – přijít ke slovu, promluvit
Das klingt vielverprechend! – To zní slibně!
Es war der Hammer! – Bylo to hustý/skvělý!

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ
Horní Nová Ves  9.10.2010
Přítomní radní: Lenka Rambousková, Petr Vondruška,
David Šimek, Pavel Bobek, Michaela Bauerová, Tereza
Pražská, Adéla Bosáková, Kateřina Lišková
Nepřítomní: Ondřej Křížek
Přítomní přísedící: Kateřina Spielmannová, Monika
Ženíšková
Témata: Zhodnocení proběhlé JaPy, školení MŠMT
k dotacím, objekt OLA, projekty, finance, příprava
členského shromáždění
Hohenberg an der Eger  30.10.2010
Přítomní radní: Petr Vondruška, Adéla Bosáková,
Kateřina Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek,
Pavel Bobek, Tereza Pražská, Kateřina Spielmannová,
Anna Kušičková

Nepřítomní: 
Přítomní přísedící:
Témata: volba předsedy, výkonného místopředsedy,
místopředsedy a pokladníka, návrhy na funkce
přísedících
Čelákovice  20.11.2010
Přítomní radní: Petr Vondruška, Kateřina Lišková,
David Šimek, Pavel Bobek, Tereza Pražská, Lenka
Rambousková, Adéla Bosáková, Anna Kušičková
Nepřítomní: Kateřina Spielmannová
Přítomní přísedící: Jan Tománek, Michaela Bauerová,
Matěj Slivič, Michael Kalina
Témata: pravidla chodu rady, kontrola minulého
zápisu, Zobák dokořán, školení hlavních vedoucích,
finance, projekty

23

KOMIKS

