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Gaisthal Klasik a Junior 2012 – jak dopadla cesta
do budoucnosti a říše pohádek? Čtěte uvnitř!
Žižkovské plesání za námi, členské shromáždění 2012 před námi!
Módní policie, Sojka na drátě a další oblíbené rubriky...
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ÚVODNÍK

Nazdar Sojky z našíškolky!
Blíží se nám členské shromáždění a s ním i volby
do nové rady našeho drahého spolku. Uvažujete i vy
o kandidatuře? Je vám nějakých alespoň 17 let, už jste
někdy byli v Gaisthale, sem tam možná i na OLA,
šprechtíte německy, máte smysl pro humor, ale
i pro povinnost, nejste extrémní individualisti, Sojka
vám leží na srdci a rádi byste obohatili svůj osobní
i profesní život po všech stránkách? Pak jste ideálními
kandidáty na funkci radního. A to jsme ještě nezmínili,
co všechno se jako radní naučíte – organizaci,
improvizaci, psaní textů, které je jedna radost číst,
mailování, úkolování, vycházení s lidmi, práci
ve skupině… a tak dále. Mnozí ze starších radních
na sojčí kariéře vystavěli svou budoucnost, tedy dnes
už současnost – nebudeme jmenovat konkrétní jména,
ale zůstaňme u toho, že zkrátka a dobře Sojka
mnohým dala do života schopnosti, díky kterým jsou
dneska tam, kde jsou.
A abychom nezůstali u všeobecného plkání, podívejme
se třeba na takovou Aničku Kušičku: před dvěma lety
ještě takový malý špunt z Nýřan, dnes světoběžnici,
úspěšnou hlavní vedoucí Gaisthalu Junior, nadanou
studentku, krásku z módních blogů. Proměna je
prostě očividná: Anička nejen že je dnes hlavinka ještě
bystřejší nežli tehdá před dvěma lety, ale také si
osvojila další pozitivní vlastnosti, které dokumentuje
naše foto. A díky stravování zdarma na radách Sojky se
také ulehčilo její finanční situaci: takový víkend se
Sojkou totiž obvykle nestojí téměř nic!
Milé Sojky z naší školky, těšíme se na viděnou
na členském! A s těmi staršími z vás také na plese
v undergroundovém Final Klubu a třeba i na zasedání
v Hohenbergu.
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Podrobnosti o všech podzimních termínech se dočtete
v našem plátku. Krom toho pochopitelně nechybí
zpravodajství o proběhlých letních akcích, ať už
v seriózní či bulvární podobě. Naše Klatschtante
Kačák tentokrát nebyla na místě činu, a tak si najala
zpravodaje z řad účastníků, kteří nejen trpělivě
pozorovali dění a pravidelně autorce bulváru donášeli,
ale dokonce za ní i sepsali většinu textu. Někdo si to
holt umí zařídit!
Redakční rada Vám přeje pěkné čtení a barevný
podzim ve znamení růžové – „ČS Šunkovy“ se blíží
a s ním i čerstvé radní masíčko, které obohatí řady naší
rady: Fresh meat is coming!

Léňa, Terka a Pája

PŘEDSEDOVY POSTŘEHY

MiléSojky, milíkamarádi,
v minulosti jsme provedli několik anket týkajících se
obsahu Zobáku, z nichž vždy vyšlo najevo, že jednou
z nejméně atraktivních částí tohoto plátku je právě
předsedův sloupek :-) Uznávám, že to sice není
nejzábavnější čtení, ale od toho tu máme jiné rubriky.
Tentokrát mám ale na srdci několik důležitých témat
a informací. Takže do toho:
Jak jistě každá pozorná Sojka ví, blíží se konec
dvouletého funkčního období rady a blíží se také
členské shromáždění, jakožto nejvyšší orgán Sojky.
I když by bylo na místě se věnovat zhodnocení
uplynulého období, proběhlých akcí a práce celé rady,
rád bych se věnoval spíše zamyšlení nad tím, co nás
v následujících letech čeká. Na nadcházejícím
členském shromáždění již nebudu usilovat o pozici
předsedy, což ale neznamená, že bych Sojku opouštěl,
neboť budu opět kandidovat do rady. Rád bych ale
předal pozici předsedy opět někomu mladšímu
a zároveň mohu další dva roky pomáhat, kde bude
potřeba. Dojde tedy stejnému způsobu předání
funkce, jako to před čtyřmi lety udělal Pája, který sice
z pozice předsedy odstoupil, ale zároveň dával cenné
rady, hlídal co je zrovna potřeba udělat a zkrátka
pomáhal k tomu, aby předání předsednictví proběhlo
hladce. Dle mého názoru je tento způsob lepší, než
rovnou odejít a hodit někoho do vody, aby se učil
plavat bez pomoci.
Kromě změny na postu předsedy nás čeká další
poměrně výrazná změna týkající se složení rady - už
před časem oznámili svůj plánovaný odchod někteří
radní, kteří v radě působili již mnoho let. Znamená to
tedy, že Sojka potřebuje čerstvý vítr do plachet
a pevně věřím, že v nadcházejících volbách se nám

podaří nalézt ty správné nové tváře – tedy mladé lidi,
kteří mají chuť přiložit ruku k dílu. Určitou výhodou
pro start nové rady je, že letošní projekty s žádostmi
o dotace bude podávat ještě stávající rada, čímž
odpadne významná část administrativní zátěže pro
nadcházející rok a nová rada se tak bude moci věnovat
přípravě konkrétních akcí a bude mít také čas se
zorientovat, jak to vlastně celé funguje :-)
Rád bych také stručně popsal svou vizi výsledků, které
by měly z členského shromáždění vzejít:
• nové složení rady, sestávající se z motivovaných lidí,
kteří se budou rádi podílet na sojčím dění a budou
ochotni Sojce věnovat alespoň kousek svého času
• stanovit si v rámci rady priority, které sojčí akce
a aktivity jsou nejdůležitější a na ty se zaměřit
• konsolidovat stav financí a systém vedení účetnictví
• být v kontaktu se staršími Sojkami a využít jejich
zkušeností
Zároveň bych si moc přál, aby v nové radě panovala ta
správná atmosféra a aby to zkrátka byla spíše zábava
než jen práce nebo povinnost. A toho lze nejlépe
dosáhnout právě po boku dobré party přátel.
Jak tedy z výše uvedených řádků vyplývá, je účast
na členském shromáždění velmi důležitá a výsledky
voleb ovlivní naši činnost nejméně na příští dva roky.
Právě na členském shromáždění budete mít možnost
vyjádřit se ke všemu, co vás k činnosti Sojky
napadne – jsou vítány jakékoliv názory, kritika,
připomínky i pochvaly. Takže účast je pro každou
správnou Sojku povinnost! Brzy na viděnou! :-)

Petr
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ

MémiléSojky,
tradiční řečičky o tom, že už zase sedíte v školních
škamnách a že léto je za námi a podzim před námi,
si odpustím, protože předpokládám, že jeste si snad
všimli. Podzimní smutnění a deprese si ale necháme
na jindy, aktuální Zobák totiž kromě jiného přináší
ohlednutí se za uplynulou sojčí letní sezónou, a tak se
ještě alespoň na krátkou chvíli přenesme do horkých
prázdninových dnů a připomeňme si, co pro vás Sojka
tohle léto všechno napekla – a že toho nebylo málo!
Prvních čtrnáct srpnových dnů nepatřilo žádnému
jinému podniku než táboru Gaisthal Klasik, tedy etapě
pro ty z vás, kterým není více než 16 a méně než 13 let.
Ihned po příjezdu se účastnící přenesli ze srpna roku
2012 do daleké budoucnosti, kde na ně čekaly
zapeklité úkoly a nejedno dobrodružství. V tomto
čísle na vás samozřejmě čekají tzv. Tagesberichty, tedy
zprávy z pera našich účastníků popisujících jednotlivé
dny, a dostaly se ke mně zprávy o tom, že letošnímu
Klasiku se částečně věnuje i aktuální vydání bulvárku.
To jsem tedy zvědavá, co tam na naše milé účastníky
praskne!
Ani sojčí benjamínky nečekal na táboře Gaisthal Junior
žádný jednoduchý úkol, neboť účastníci druhé etapy
zachraňovali popletený svět pohádek. Od novopečené
hlavní vedoucí Aničky jsem se ale dozvěděla,
že záchranná mise dobře dopadla a pohádkový svět
zase spořádaně funguje dál. O tom, jak který den
probíhal, samozřejmě informují jednotlivé zprávy dne,
které najdete na konci Zobačiska, tak si je rozhodně
nenechte ujít!
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Doufám, že účastníci obou letošních etap
byli s průběhem táborů spokojeni a že se příští
rok s většinou z nich setkáme znovu. Na tomto místě
se také patří poděkovat všem vedoucím, kteří letos
přiložili ruku k dílu a obě táborové etapy pro vás nejen
připravili, ale společně s vámi i prožili. Oběma
táborům předcházely intenzivní přípravy, dvě
přípravná setkání a bezpočet hodin strávených
nad vymýšlením programů a dalších vychytávek.
Doba prázdnin však není dobou prázdnin pro radní
Sojky. V čase letních táborů platí, že radní jsou
v pohotovosti 24 hodin denně, připraveni řešit
nejrůznější úkoly. Rada spolku se v jarních a letních
měsících sešla celkem čtyřikrát a její hlavní agendou
byla organizace obou etap Gaisthalu a po konci léta
samozřejmě i jejich vyhodnocení. Zajímají-li někoho
z vás konkrétní data zasedání či jejich náplň, mrkněte
na naše webové stránky!
Přeji Vám úspešný start v novém školním roce a těm
z vás, kteří již nejsou studujícími (tedy i sobě), úspěšné
všechno ostatní!

ZVEME VÁS NA

Workshop v Hohenbergu

Členské shromáždění Žinkovy 2012

Přehlídka podzimních akcí se Sojkou tímto nekončí.
V minulém Zobáku jsem vás upozorňovala
na možnost účasti na workshopu pořádaném

Dvouleté funkční období rady spolku se pomalu, ale
jistě blíží ke konci a listopad 2012 je momentem, kdy
dojde k jejímu odstoupení a zároveň volbě nových
radních na další dvouleté období. Nejen tato
personální výměna, ale třeba vyhodnocení všech
pořádaných akcí za poslední dva roky, zpráva
pokladníka či dozorčí rady jsou předmětem členského

2.–4. listopadu 2012 v německém Hohenbergu.

Akce je pro ty z vás, kteří mají v úmyslu kandidovat
jako radní v rámci podzimních voleb. Tento seminář,
který se uskuteční paralelně s volbami do rady naší
partnerské organizace SdJ Niederbayern/Oberzpfalz,
má za cíl nastínit kandidujícím, co přesně práce
radního obnáší, a tak trochu nahlédnout pod sojčí
pokličku. Zájemci nechť se hlásí na sojka@sojka.cz!

shromáždění 2012 pořádaného ve dnech
23.-25. listopadu 2012 v Žinkovech u Plzně. Členské

shromáždění se koná jednou za dva roky a jako
nejvyšší orgán spolku rozhoduje o těch
nejzávažnějších věcech, jako například změnách
stanov či již zmiňované volbě radních. Oficiální
pozvánka vám byla doručena společně s tímto
vydáním Zobáku, veškeré další relevantní informace
tedy najdete v ní a dále samozřejmě na našich
webových stránkách www.sojka.cz.

Takže na podzim čaua, Vaše Terka!
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BULVÁREK
AhojSojky!
Letos jsem se neúčastnila ani jednoho z táborů,
a proto pro mě bylo psaní tohoto Bulvárku zpočátku
trošku oříškem. Ale liščí mazanost na sebe nenechala
dlouho čekat a poradila jsem si docela elegantně.
Oslovila jsem několik z vás, jestli náhodou nevíte
o nějakých, alespoň drobných, drbech, a to jsem
udeřila hlavičkou na hřebíček… nebo hřebíčkem
na hlavičku? :-)
Došlo mi plno detailních odpovědí a ráda se
o ně s vámi podělím. Tradáá, jen čtěte:

Potom, Linda čeká dítě s foťákem, který patří Léně,
bude se to jmenovat Franta Nikon. Sergej a Oliver
nebo Matěj (možná všichni 3, ale spíš ten Oliver)
na
diskotéce
dokonce
chvíli
tancovali
bez kalhot – na písničku I'm sexy and I know it.
Na celodenním výletě jsem si chtěl s Davčou dát
závody v přeskakování příkopu pod strážnou věží
v historickém parku Bernau - Tachov a Barri zase měla
4 housky k svačině (ovšem Ráďa s Kačkou
Procházkovou jí jednu nelítostně snědly).

Informátor 1.:

Drbů z tábora je, no jéje. Myslím, že jako titulek můžeš
rovnou dát Velký párovací Gaisthal, protože párečků
letos bylo opravdu dost. Konečně se dali dohromady
Týnka se Sergejem, dál David s Radanou,
Vláďa s Tinou a Jakub s Veronikou. A na straně Němců
to bylo velice nápodobné, tam nám vznikly dva
párečky a u jednoho to bylo velice prodiskutováváno
na obou stranách, protože nebylo jisté, jestli Philip
chodí s tou nebo onou, a vznikalo na to pár legrácků.
Tady je senzační fotka, která k tomu párování přímo
patří!

Informátor 2.:

O Janíkovi se tak jako proslýchalo, že je zamilovaný
a že se po táboře jen vznáší láskou. Během
Postenlaufu dokonce ani neměl čas, aby té dívce
natrhal květinu. Tuším, že to byla právě 4. skupina,
která ohleduplně Janíkovi natrhala parádní pugét se
slovy, že ho má předat Josefíně. Ovšem domněnka,
že ta osoba, kvůli které se Janík vznášel, je Josefína,
je nepotvrzená – Janík vše popřel.
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Informátor 3.:

Hej tak mám nějaký párečky.. Vláďa Balakšej a Týna
Skalická, Hedvika Nová a Jirka Královec (ti spolu
ale nic neměli, ale furt se provokovali a pošťuchovali
se a víííš co:P)… pak Verča Homolová a Kuba.
A teď přijde novinka největší: Móňa bude mít
miminko!!! Gratulujeme!!! Zeptala jsem se pár z vás,
jak by se nová nejmladší sojka mohla jmenovat.

Kačák

GHOSTWRITER

O tom, že nadcházející Členské
shromáždění v „Šunkovech“ u Plzně
bude velká událost, si štěbetají
už i vrabci na střeše, cvrlikají cvrčci
v Gaisthale a štěkají psi přes v celém
Česku i Bavorsku (pozn.: zřejmé je, že
zprávy do psího světa vypustila Frída
Pražská z tzv. „domu hrůzy“
v čelákovické Sedláčkově ulici). Proto
je jasné, že i Ghost Writer se věnoval
tomuto nadcházejícímu top tématu
podzimní sezóny a přináší vám již dnes
předem pečlivě připravené volební řeči
několika kandidátů do rady. Uvidíme,
komu se podaří je při nadcházejících
volbách trumfnout…

perfektním seskupení, které by se jistě úkolu se ctí
zhostilo… Za vaši přízeň vám nabízím doživotní
zubařskou péči zdarma – a pokud mi svou podporu
vyjádříte hned teď potleskem, tak rozdám ještě tři
poukázky na ústní hygienu těm z vás, kdo budou
tleskat nejhlasitěji. Děkuji za vaši pozornost a opakuji:
se mnou již nikdy plesnivý ples!

Kačák Lišková: Milé Sojky, sice se proslýchalo, že už

do rady kandidovat nebudu, nicméně to byly jen plané
řeči – tedy spíše, moje úspěšná manipulace. Mám totiž
pocit, že konečně nastala vhodná situace pro plesový
převrat v Sojce, a tak se hlásím o vaši přízeň. Mým
programem je zásadní změna koncepce plesu v duchu
„návratu ke kořenům“. Kdo byl na letošním plese, ten
mi jistě dá za pravdu. Nazvala bych to „plesnivým
plesem“, celkově jsem byla velmi nespokojená.
Špinavé a temné prostory, nehygienická tetování,
atmosféra nezdravě uvolněná, prostě sodoma gomora
– zcela pod naši úroveň. Jak ústní dutina plná zubních
kazů, fisur a aftů. S tímhle musíme skoncovat.
Navrhuji
pro
Sojku
očistný
program
spojený s plesovou reformou, obsahující návrat
do dejvického Escobarasu či ještě lépe plzeňského
klubu Buena Vista, kde se konal ples v roce 2010.
Zákaz tetování a podobných amerikanismů, místo
elektronické hudby zahraje dechovka s houslovým
doprovodem – mimochodem vím o jednom

Petr Melkus: Tož zdar jak sviňa! Jmenuju se Petr
Melkus a mnozí z vás mě znají z doby, kdy jsem se
na přelomu tisíciletí účastnil letních i velikonočních
táborů Sojky a té druhé organizace … Ef-dé-jé nebo
tak nějak? Tož tak asi. Mým programem je opětovné
pozdvižení Moravy jako hlavní sojčí lokace. Do Sojky
natahám hafec nových lidí ze Štatlu, převedeme sídlo
zpět do Brna a budeme zas moci i žádat o dotace
u našeho magistrátu. Také zprovozním nové stránky
v jazykové mutaci hantec, aby všeci landslojte z Bérna
dobře rozuměli. Na německé straně se zasadím
o zvolení Juliana Sabelly – mého best frojnda – na post
předsedy. To je prostě hokna přesně pro něj. A moja
švéca mu bude dělat sekretářku. Dobré, co? Díky
za vaši pozornost, hlasujte pro mě, a když mě zvolíte,
zvu vás všechny zítra večer do štatlu na Mendlák
na betální večeřu, ať to pěkně oslavíme.
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GHOSTWRITER

Janík Tománek: Milé Sojky, ano, i já se chystám

ucházet o vaši voličskou přízeň (to platí i pro Sergeje).
Hlavním bodem mého volebního programu je zásadní
zlepšení technické i vědomostní úrovně Sojky jako
takové a zejména jejích radních. Instalací
mikroprocesoru s několika novými protokoly
a stránkovací webfunkcí do hlav všech radních (po
domluvě eventuelně i přísedících) zcela revolucionizuji
komunikační kanály uvnitř rady. Jakmile si předseda
(nejlépe já) něco usmyslí, převede se informace přes
nervový impuls a zabudovaný modem do mozků
ostatních radních, kteří budou pomocí úkolovacího

SOJKA NA DRÁTĚ

Píp…power on…
Dobrý den…eee…error…
Hantec mode on…
Tož zdar jak sviňa všici, zdraví vás nejbetálnější komp
z járu 2512. Vygómnul jsem si na vás fajnovou
otázečku. Tož su zvědavé, jak se s ňou poperete.
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softwaru nuceni příkaz splnit – tzv. „spill over“. Při
nesplnění dojde k nepříjemným sankcím – přesnou
podobu musím ještě domyslet, nabízejí se například
takzvané informační šoky – tzv. „overflow“. Tímto
účinným mechanismem zvýšíme efektivitu práce
radních na 100 % a v budoucnu i více – jeden radní
bude schopen dělat práci několika osob. Radní si navíc
budou vzájemně konkurovat, čímž dále zvýším jejich
produktivitu. Ostatní už zařídí neviditelné ruce Adama
Smitha, F. A. Hayeka a Václava Klause. V budoucnu
plánuji rozšíření systému na všechny členy Sojky – a to
je další argument pro to, abyste volili právě mě!

SOJKA NA DRÁTĚ

Otázka zní: Co nebo kdo je Rododendron?
Adam Štorek – rostlina
Sabrina Fröhlichová – to je kytka
Hedvika Nová – strom???
Janík – nějaký keř, rostlina, hezké bílé květy
Veronika Homolová – kytka, nebo jako rostlina
Radana F. – není to náhodou nějaká kytka?
Tereza F. – to je kytka, taková keřovitá
Týna Šimková – kytka
Madleska – kytka

Tereza Pokorná – to je kytka
Tina Skalická – květina
Adéla Uhrinová – to je kytka, ne?
Petra Opltová – to je kytka
EEE…error… moc jednoduchá otázka, na přístě musím
vygómat něco lepšího. :-)

Davča

MÓDNÍ POLICIE

Mojimilíufounia ufounice,
Karkulky a Křemílci,
jak již pozdrav napovídá, letošní tábory byly skutečně
nevšední, a to jak co se počasí týče, tak i módních
kreací a variací, které samozřejmě neunikly
objektivům našich všudypřítomných módních špehů.
Zktrátka, kdo tam letos nebyl, ten fakt něco prošvih!!!
V módní policii vás tentokrát čekají jak modely
futuristické, tak i pohádkové. Komentáře a klepy
od strýčka Pepy si pro vás i tentokrát připravila vaše
Rosamunde!

Hodnocení
I tři čuníci jsou na tom lépe!
Šmudla od Sněhurky
Poradenství zrcadla neuškodí!
Intergalaktický
nadprůměr!
Rozprávková
Supernova!
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MÓDNÍ POLICIE

Medvědi v Gaisthale
Skutečně, nedaleko našeho tábořiště se usídl párek
medvědů. Dle analýzy našeho malého šikovného
blonďatého zoologa-amatéra se jedná o velmi zvláštní
druh, který se vyskytuje výhradně v těchto
geografických polohách. Na obranu proti nim stačí
párátko, popřípadě řádně vyvinuté hlasivky. Uznejte
ovšem sami, takový medvědí kožíšek, to musí být
něco. Nestálo by spíše zato se s medvědy spřátelit
a využít jich příští rok jako našich zvířátek v rámci
bodování stanů, možná se dají i ochočit a vycvičit
na úklid!?

Hvězdná Helenka
Svou hvězdnou návštěvou nás letos na G2 obšťastnila
sqělá Helena Vondráčočková se svou kolegyňkou
Angelinou Žolík. Angelina se objektivu po právu
vyhýbala, její outfit prostě na Helenku neměl. Helena
ovšem zazářila a pořádně to roztočila. Nechala si ale
rozpuštěné vlasy, a tak se jí nepovedlo vyhladit úplně
každou vrásku, nicméně apartní čelenka na sebe
upoutávala pozornost. Helena tentokrát vsadila
na méně odvážný střih a provokativní barvu. Skřítkové
a Karkulinky, touto českou zpívající babičkou se budou
inspirovat ještě naše vnoučata, to vám garantuji!
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MÓDNÍ POLICIE

Šípková Růženka má na krku prasáka!

Lord Gaga

Ani, i to se jsme měli možnost vidět na vlastní oči!
Okouzlující Šípková Růženka se letos rozhodla
pro změnu oblíbené růžové barvy a vsadila na
zelinkavou. To, spolu s její bohatou plavou hřívou
okamžitě učarovalo Prasákovi Davákovi, který
ji okamžitě požádal o ruku. Přesto, že Růženka vsadila
na obuv značky Botas, uniknout své kletbě se
jí nepodařilo. Je už jen na vás rozhodnout, zda to je
Růženčino štěstí či smůla, že se píchla o růži a spí a spí
a spí. Rozhodně však i ve spánku vypadá svěže,
přestože pomalu zarůstá vousem!!!!

To už je jeden z modelů budoucnosti! Skutečně velmi
odvážná a chvályhodná kombinace. Kraťásky
a podpatky, prostě bomba, i pásek je velmi vhodně
zvolen. Jen s volbou topíku bych byla trochu
opatrnější. Nicméně rafinovaný účes dává tomuto
modelu teprve ten skutečný vesmírný drajf. Tento
model by se určitě nestyděla obléci ani Lady Praga!
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MÓDNÍ POLICIE

Crazy spacy party outfit!
Pakliže se chystáte na párty, není důvod svůj outfit
trochu nadčasově nepřisolit, tak jako to udělali tito
dva danceři! S šíleným účesem či netradičním
kloboučkem určitě sklidíte nejeden kompliment!
Opakovaně však apeluji na vhodnou úpravu porostu
brady! Po divokém trsání a řádění a s trochou štěstí si
pak nejeden z nás odnese domů i suvenýr v podobě
nefalšované opičky!

Model do fušky
Začal nám nový školní rok a s ním ona známá dřina.
Tento model vám může být inspirací, jak se na tu fušku
oháknout. V první řadě nesmí chybět nápadná
multifunkční pokrývka hlavy, vhodné montérky
a pro případ podzimních plískanic holínky, jak jinak
než s originálním vzorem. Nezapomeňte ani
na odpovídající pracovní pomůcky! Ovšem pozor,
abyste nám samým shonem nezarostli letos evidentně
oblíbeným plnovousem!
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Gaisthal Klasik: Cesta do budoucnosti
Už jste někdy snili o zářné budoucnosti? O kráse,
čistotě duševní i tělesné, slušné kariéře a mamonu,
nebo aspoň o prefabrikovaném domku na předměstí,
naleštěné škodovce v garáži a dovolené v Bibione? My,
co jsme byli na letošním Gaisthalu Klasik, vám
můžeme říct, že tak slavné to s tou naší budoucností
asi nebude. Nicméně – dovolím si trochu
předběhnout – katastrofa se nekoná, budoucnost je
jakž takž zachráněna, alespoň od toho nejhoršího.

Když nás šílený meganerd-vědec Janík po zhlédnutí
budoucnosti v Davčově kouli zavedl se svým strojem
času do roku 2512, nestačili jsme se divit. Kolem nás
pochodovaly
obtloustlé,
hloupé
a
zcela
neakceschopné kreatury, které si říkaly lidé; do toho je
komandoval jakýsi samozvaný, také poněkud natvrdlý
diktátor ve směšném outfitu popeláře z futuramy, no a
to všechno bylo řízeno z masivní bedny, za níž se
skrýval centrální počítač, které vše ovládal ve svůj
prospěch. Kultura vymizela, zemědělství nahradila
průmyslová syntetická velkoprodukce mastných
burgerů, životní prostředí na tom bylo tak zle,
že plastové lahve padaly i z nebe, a lidé už i zapomněli,

že pro děti se nechodí ke stroji, který je vyrábí doslova
jak na běžícím pásu, ale že si je mohou zplodit sami.
Brrr.
Naše mise spočívala ve zneškodnění centrálního
mozku – počítače. Společně s vědeckým vedením naší
výpravy jsme vyvinuli účinný virus, jemuž se
po několika marných pokusech podařilo počítač
odstavit z provozu. Jenže ani to ještě nestačilo: dalším
úkolem
byla
reedukace
lobotomizovaného
obyvatelstva. Pomocí videozpráv jsme těmto
negramotům ukázali, jak na to – a některá videa se pro
kvalitu a zábavnost svého zpracování jistě obyvatelům
budoucnosti vryla hluboko pod podkožní tukové
buňky.
U toho všeho jsme si párkrát trsli – zavzpomínejme
na legendárního MC Coola či duo DJ Dick & MC
Dumm – zkusili si účast na olympiádě 2512, naučili se,
jak obejít všemocný počítač na černém burzovním
trhu, prošli obávanou geländespiel s úspěšností
nad 90 %, byli jsme se podívat v Schönsee, které je
pěkné, leč v sobotu zavřené, a přestrojili se za místní
obyvatele – a někteří/některé z nás si život ve velikosti
3XL náramně užívali/y. :-)
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A nejen to! Počasí nám letos přálo, a tak dva týdny
uběhly rychlostí vody, co padá na modré dlaždičky
v gaisthalských sprchách. Postřehy účastníků si
můžete
přečíst
ve
vlastních
výtvorech – tagesberichtech – no jsem zvědav, kdo se
blýsknul slušným slohem a kdo spíše vynalézavostí
na poli pravopisném…

Tolik můj původní úvodník ke Gaisthalu Klasik 2012.
Ovšem, chybička se vloudila. Vypadá to, že naše
expertky – Mája (lékařka) a Anni (novinářská redakční
chick) – udělaly chybu kdesi mezi klávesnicí
a …počítačem, následkem čehož se z vašich elaborátů
dochovalo jen nějakých deset kousků. Někdo má
možná radost, že si na něj (nebo dokonce pro něj)
nepřijde Grammar Police, nicméně nás tento lapsus
velmi mrzí a za redakci i tým Gaisthalu Klasik se vám
omlouváme. Věřme, že se vaše „tágesy“ ještě podaří
z útrob počítačů zachránit a že se jich dočkáme
v některém z příštích čísel Zobáku. Ale teď už: pěkné
počtení, alespoň v tom, co se dochovalo!

Pája
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6.8. 2512 DEN PRVNÍ…… zásoby se tenčí
Dvě oči vidí více než jedny, proto vám naše
hustokrutopřísná mitarbajtda přinese dvakrát více
informací než zprávy z jednoho sojčího zobáčku.
Proudili jsme se do stříbrného budoucna díky naším
krutým stanovým vedoucím, Josefíně a ještě krutější
Lindě. Složitě jsme protáhli svá rozbolavělá, stará těla
(vždyť je nám o 500 let víc). Svojí vrásčitou kůži jsme
napružili horkou sprchou. A přes silné dioptrie jsme
po 500ti letech opět hrdě vzhlédli k vlajkám. Svými
vrzavými protézami jsme rozžvýkali výtečnou snídani
plnou vitamínů ze syntetizátoru. Popadli jsme berle
a odbelhali jsme se za krásami naší o 500 let starší
vesnice.

Ani po této namáhavé práci se naše stará těla
nezastavila a naše protézy opět dostaly zabrat. Ovšem
chuťové pohárky tančily blahem.
Kruté informace budoucnosti se nezastavili ani
o freizeitu. Naše tekutina mládí Hajo je již
pouhopouhou minulostí. Doba je krutá, do našich těl
dochází jen glukóza. Není to to co bývalo.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Odpoledne přišel náš diktátor. Sdělil nám, že na příkaz
počítače naše okoralá těla opět dostanou zabrat.
Nasadili jsme ortézy, promazali unavené svaly a vydali
jsme se vstříc tyranii našeho počítače. V budoucnosti
naštěstí také prší a tento kyselý déšť nás zahnal
do svých úkrytů. Večer jsme se vydali vstříc akčním
hrám. Do spacáků jsme padli smrtelně znaveni.
Budoucnost je náročná.

Nevíme, jak dlouho tady ještě budeme. Doba je těžká,
síly nám docházejí. Možná je toto naše poslední
zpráva. Nezapomeňte na nás.

Petra Opltová a Tereza Foglarová
Heute fand ich so ziemlich alles cool :-)! Nur das
Sport-Event hat mir nicht so gut gefallen, weil zwei
ältere immer den Ball hatten! Das Abendprogramm
hat viel Spaß gemacht. Die Spiele waren alle lustig!

Lea Schäftlmayer

7.8. 2512 DEN DRUHÝ
Ráno byla strašná zima a nikomu se nechtělo
z vyhřátého spacáku. Ale i přes to byl náš stan
připraven na rozcvičku jako první. Naše stanová
vedoucí – tedy Josefína s námi udělala naprosto
dokonalou, pořádnou rozcvičku, jenže moc dlouhou,
takže mezitím stihly ostatní holky vylézt ze stanů
a zabrat sprchy. :-) Naštěstí se šlo vysprchovat málo
lidí, což pro nás znamenalo, že jsme nemuseli čekat
moc dlouho. Chvíli po krásně teplé sprše jsme se
přemístili na ranní slavnost a samozřejmě hned potom
na snídani, která byla moc dobrá – stejně jako všechna
ostatní jídla.
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Když nastal dopolední program – SINGEN, TANZEN,
SPRECHEN, tak jsme se rozdělili do tří skupin. Naše
skupina šla nejdřív na sprechen, kde jsme se rozdělili
na Čechy a Němce. My jsme se učili nějaké záhadné
německé fráze a Němci se učili něco málo česky. Za
25 minut zazněl signál, který oznamoval, že se
na stanovištích máme vystřídat. Přesunuli jsme se
na klučičí tábořiště, kde jsme zpívali ranní a večerní
písničku. Jako poslední nás čekalo tancování.
Úplně první, co nám vedoucí řekli, bylo, že to bude
úplně jednoduché. Ale já a kačka (antitalenti
na tancování) jsme se v tom hned začali ztrácet. Když
jsme dotančili, dozpívali a domluvili, tak jsme se
všichni rozdělili na Čechy a Němce. Češi si povídali
o založení SOJKY a němci o SDJ.

Dominik mu stihl utéct. Já bohužel ne. Ještě k tomu
jsem tam nějak blbě spadla a udělala si
něco s kotníkem.
K večeři byli zapečené brambory, které byly ještě lepší
než oběd.
Po večeři jsem šla na verandu, abych napsala
Tagesbericht. Myslela jsem si, že tam na to budu mít
klid. Neměla. Hrála jsem BANG! Matěj mi řekl, že je to
nečitelné. Ukázala jsem papír Janíkovi, který mi řekl,
že jsem nakreslila moc pěknou trávu, ve které leží
smajlík.

Nastal čas oběda. Byla velmi dobrá rýžová kaše. ŇAM!
Jakmile oběd skončil, měli jsme freizeit. Freizeit
bohužel rychle skončil a čekal na nás další super
program – burza.
Jednou jsem šla s Dominikem k postu. Šli jsme v klidu
a povídali si. Najednou na nás někdo zařval „BACHA“
a my pochopili, že je za námi pirát.
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Večer jsme hráli „Vypadáš tlustě a hloupě“. A byla to
fakt sranda. Bohužel mi bolel kotník víc než
odpoledne, takže jsem jen seděla na lavičce a bavila
se.
Po večerní slavnosti jsme šli spát. Dobrou noc!

Radka Opltová
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8.8. 2512 DEN TŘETÍ
Dneska ráno jsme vstali a byla opravdu velká zima.
K snídani bylo to co obvykle a samozřejmě to bylo jako
vždy dobré. Po snídani nám bylo oznámeno, že bude
POSTENLAUF a byli jsme rozděleni do 7 skupin.
Vyráželi jsme na cestu s deseti minutovými rozestupy.
Po cestě nás čekalo 6 postů. Na prvním postu jsme
měli nalakovat nehty, ale museli jsme to dělat pusou.
Na druhém postu si kluci museli depilovat nohy a mít
u toho cool a pohodovej výraz. U tohoto postu nás
čekal taky oběd a měli jsme malou pauzu.

Poté jsme se vydali zpět do tábora, kde jsme se mohli
po dlouhé cestě konečně osprchovat. K večeři bylo
grilované maso a klobásy s houskou. A jelikož to vše
bylo vyčerpávající, tak jsme večerní program strávili
u ohně, kde jsme se snažili zpívat. Potom byla večerní
slavnost a deset minut po desáté už jsme spali
ve svých postýlkách.

Ester Pokorná

9.8. 2512 DEN ČTVRTÝ
Hned po ránu naše těla rozproudila hromadná
„taneční“ rozcvička. Výborný ovocný salát na snídani
nám dodal síly na odpolední program. Ten byl trochu
volnější – udělali jsme zájmové skupiny, takže někdo
hrál fotbal, někdo volejbal, popřípadě se navlékali
korálky…
Počasí nám přálo, takže jsme si odpoledne pořádně
užili vodní hry. Přeskakování vody, házení vodních
bomb nebo přenášení vody kelímky.

Na třetím postu na nás čekal Janík s úkolem vyčistit si
zuby a vytvořit u toho co nejvíc pěny. Když jsme došli
ke čtvrtému postu měli jsme pomocí láhve naplnit
balonky vodou, které měli u kluků představovat
bicepsy a u holek prsa. :-) U pátého postu jsme museli
házet tří kilovým medicimbálem do kruhů a dělat kliky.
Na šestém postu jsme se měli na čtyři minuty jsme se
měli všichni co nejlépe nalíčit a dostali jsme svačinu.

Ale megahustě se to rozjelo až večer – vrchní DJ Janík
se postaral o supr hudbu, Maxi o osvětlení a Linda
o fotky. Naše diskotéka byla supéééér. Všichni pěkně
trsali, užívali si a bublifukovali. Znavení padli jsme do
spacáků a usnuli jsme raz dva (možná je to i tím
čerstvým vzduchem).
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10.8. 2512 DEN PÁTÝ
Ještě než začalo ráno, byli jsme uprostřed noci vyhnáni
do krutých gaisthálských mrazů, abychom čelili svým
nočním můrám při cestě odvahy. Náš strach ale tak
velký nebyl, což se však nedá říct o holčičí půlce
tábora, která nás svým jekotem budila ještě dlouho
poté, co jsme zalezli zpět do kutlochů.
Druhé buzení přišlo co nevidět, rozcvička však byla
pohodová a tak jsme se vydali zjistit, co si tentokrát
připravila kuchyně. Nejdřív jsme však rozdali plyšáky
a přivítali se na ranní slavnosti. Hned po freizeitu jsme
započali program, kde jsme hledali poklad a dokonce
jsme se podívali do světa Rowlingové ve futuristické

hře famfrpál, což bylo velmi zábavné, ale taky se to
ukázalo jako extrémně nebezpečný podnik, což
někteří z nás pocítili na vlastní kůži.
Když už se většina zraněných začala vzpamatovávat,
k čemuž jim rozhodně dopomohl vynikající oběd, byli
jsme opět svoláni a dostali jsme nové rozkazy: nacvičit
večerní vystoupení na které jsme si vybrali rap
a básničku. Téma rapu pro naší skupinu bylo jasné,
hustokrutého Rusa z minulého roku jsme nemohli
nechat upadnout v zapomnění a okamžitě se začalo
tvořit pokračování. Nacvičování se stalo nejlepším
programem tábora, udušení smíchem se nám vyhlo
tak tak.
Po společném úklidu a večeři už nám nic nestálo
v cestě a vyrazili jsme na stage. Naše vystoupení se
sice publiku líbila, porota však tak optimistická nebyla,
kritika proto rozhodně následovala. Nicméně i přes to
jsme si večer užili.
Potom následovala večerní a slavnost a poté jsme
všichni ulehli do svých spacáků, znaveni dalším dnem.

Jirka Královec

11.8. 2512 DEN ŠESTÝ
V sobotu nás jako obvykle budily Barri s Májou
a potom nás donutily jít na rozcvičku. Po snídani
(ke které byl nečekaně zase chleba :-P) jsme si nešli
umýt nádobí, ale dřepnout si na schody, kde nám
oznámili, že MÖDA ( jak to stálo na programu)
znamená výlet složený ze tří jmen Moritz, Domi a Pája.
Po absolvování šesti kilometrové cesty jsme došli
do SCHÖNSEE, kde jsme mohli hrát na takové louce
(kde bylo i koupaliště, ale kvůli ne zrovna růžovému
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počasí jsme se nekoupali) Volejbal, ping pong a různé
další hry. Kuchyně nám mezitím přivezla
oběd – cikánský guláš. (tak ho nazvala Verča H.)
Nejvíc lidí si ale oblíbilo sebevražednou lanovku,
na které někteří dělali velmi zajímavá atletická čísla
(O Simče raději pomlčím :D). Tam jsme strávili zhruba
dvě hodiny. Potom jsme mohli jít do města, i když bych
to spíš nazvala zapomenutá díra…., kde jsme si mohli
něco koupit. Jedinej normální obchod, kde měli něco
na zasycení byla cukrárna.

„Guten Mooorgen!“ Oh nein. Nicht jetzt schon. Andy
hat viel zu früh (meiner Meinung nach) rumgeträllert:
„Aufstehen! Schneller!“ Da kam Kathi auf die tolle
Idee den Frühsport einfach noch auf den Matratzen in
den Schlafsäcken zu machen. Das war echt super. Und
es hat Spaß gemacht! Dann hatten wir Zeit zum
Duschen und Zähneputzen. Die reicht gut noch dazu
aus, was anderes zu machen (z.B. aufräumen ode so).
Das Vor- und Nachmittagsprogramm war an diesem
Tag gut, weil die Wanderung mal was anderes war.
Manche haben gesagt, dass sie langweilig wäre, aber
ich fand das eigentlich gemütlich :-). Das Spiel mit den
Kronkorken war lustig, aber ich bin absolut nicht
begabt genug :-). Also hatte ich am Schluss keine
mehr übrig. Das Wasser war seehr kalt.
Das Mittagessen war super und die Pause danach
auch. Hat Spaß gemacht Volleyball zu spielen und
Seilbahn zu fahren. Dann ging’s wieder zurück nach
Gaisthal.

nakonec jsme po půl hodinovém rozchodu cupitali
zpátky do tábořiště, kde už vedoucí připravovali
filmový večer. O večeři raději pomlčím.
No a jak jste jistě z mých předešlých blábolů pochopili,
jsme se večer koukali na film „Cesta do budoucnosti“,
kterej byl fajn, ale naštvalo mě, že tenhle film je
na pokračování a má další díly.
celý den se mi celkem líbil až na večer, kdy byla taková
kosina, až jsem se třásla jako drahej pes.

Der Filmabend war entspannend. Es war zwar kalt,
aber daran kan man ja nichts ändern. Schade war,
dass der Film auf tschechisch gelaufen ist. Mich
persönlich hat das jetzt nicht soo gestört, aber ich
habe mehrere Leute rummachen sehen^^ Endlich
durften wir schlafen um am nächsten Morgen von
Andy’s „Trällerstimme“ aufgeweckt zu werden.

Lina Rühl

KikiHoráková
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12.8. 2512 DEN SEDMÝ

13.8. 2512 DEN OSMÝ

Dnešní ráno začalo pozdním budíčkem. Přešli jsme
na ranní slavnost a odebrali se na snídani. Náš
dopolední program pokračoval FAKEM, tak jsme
začali uklízet celé tábořiště včetně svých stanů.

Po hrozném vstávání (uááá) na ranní slavnost
a snídani. Už ve stanech jsme si balili na „výlet“. Po
snídani sraz a odjezd nejdříve do skanzenu,
zaměřeného na téma středověk. Nabídka na víkend
někdy přijet, oblíct se do středověkého a dva dny žít
a pomáhat v tom stylu je lákavá. Po zajímavé exkurzi
znovu další přesun do Čech, do Tachova. Tam
rozdělení do libovolných skupin 3-8 lidí. Do města
jsem vyrazila se dvěma Němkami. Po počáteční
neshodě proběhlo všechno dobře. Další
přesun – aqvapark, kdesi v Německu. Po 90 minutách
krásně stráveného času např. vzájemným potápěním
zpět do tábora. Po večeři krátký čas
a diskotéka s dobrým výběrem hudby. Poté večerní
slavnost a do spacáků. Dobrou noc.

Dokončili jsme ale i Olympijské hry a protože nám
všem vyhládlo, šli jsme na oběd, následovaný
poledním klidem. Hráli jsme ping-pong, volejbal, nebo
jsme jen tak seděli u ohniště a povídali si. „Konečně“ si
řekla každá holka, když přišel odpolední program.
Následovalo totiž holčičí odpoledne, kluci odešli a my
zůstaly samy. Tancovaly jsme, lakovaly si nehty, byly
dlouho ve sprše i u kluků. Prostě taková dívčí zábava.
Navečeřely jsme se a kluci pomalu začaly přicházet do
tábora. Na večerní program nás čekalo Kluci
vs. Holky. Bohužel nakonec vyhráli kluci 5:4, ale my se
rozhodly, že to příští rok napravíme. A upalovaly jsme
na Májinu spacákovou párty.

Tina Skalická
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Jitka
Probudili jsme se do krásného slunečného dne
a azurově modrá obloha nám všem zvedla náladu.
Dopoledne nás čekal generální úklid. Poklidili jsme
si stany, prošmejdili celé tábořiště a díky tomu, že jsme
si všechny úkoly rozdělili, jsme i brzy skončili.
Až do oběda jsme pokračovali v táborové olympiádě.
Odpoledne jsme byli rozděleni na holky a kluky.
Pánům jsme zamávaly šátečkem a měly tábořiště celé
pro sebe. Nejdříve jsme tancovaly, pak se umyly
a několik dalších hodin jsme trávily příjemným
nicneděláním a připravováním večeře. Kluci se
odebrali k nedalekému rybníku. Hráli všemožné hry
a opékali špízy. Večer se holky a kluci utkali
ve všemožných disciplínách, jak sportovních,
vědomostních i uměleckých.

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Tagesbericht vom 16.08.2012
Um ungefähr 00:30 wurden wir von unseren
Gruppenbetreuern des Geländespiels geweckt und
mussten uns auf die Suche nach dem Diktator
machen, welche schließlich im Zeltlager endete. Dann
legten wir uns nach der Festnahme des Diktators und
der Zerstörung des Computers schlafen. Dass es
heute ein Teilnehmertag werden wird, erkannte man
schon daran, dass wir von unseren Zeltsprechern
geweckt wurden und mit ihnen auch Frühsport
gemacht haben.

Wurschtsalat und Brezeln mit Obatzda. Beim
Abendprogramm, welches vom Lagerparlament
organisiert wurde, mussten wir in Gruppen gegen die
Betreuer in kleinen Spielen Punkte sammeln.
Letztendlich gewannen doch die Betreuer. Um
22:00 Uhr war Bettruhe.

MichaelSvoboda
Wuhuu! Endlich mal ausschlafen. War aber auch gut
nach der Nacht! Dann wurden wir nach den Frühstück
erstmal in 4 Gruppen eingeteilt, die in 2 verschiedenen
Spielen gegeneinander antreten mussten. War
eigentlich voll lustig weil wir beim ersten Spiel beide
Runden gewonnen haben. Das 2. Spiel haben wir
auch gewonnen, weil wir die andere Mannschaft voll
weggebasht haben. Danach mussten wir dann am
Mittag uns ein Theater etc. ausdenken das wir am
Abend vor der Jury vorspielen mussten, was hammer
lustig war.

Philipp Hartl
Auch bei der Morgenfeier und Abendfeier sowie beim
Essen kamen die Sprüche vom Lagerparlament. Das
Vormittagsprogramm war frei wählbar zwischen
T-shirts bemalen, Fußball spielen, Portmonais basteln
und Gesellschaftsspiele spielen.
Beim Nachmittagsprogramm mussten wir uns in
Gruppen Sätze überlegen, die dann auf Band
aufgenommen wurden und der dicken und dummen
Bevölkerung zu mehr Selbstständigkeit verhelfen soll.
Was mir an dem Tag am meisten hat, war das
darauffolgende
bayerische
Abendessen
mit

Gaisthal Junior 2012
Devatenáctého srpna 2012 konečně přišlo
to, kvůli čemu se všichni z naší gaisthalské rodiny třásli
nedočkavostí - rodiče se rozhodli vyrazit
na zaslouženou dovolenou a nás, milé a hlavně dobře
vychované potomky, svěřili na celý týden do rukou
babičky.
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Ti, kteří si myslí, že prázdniny u babičky jsou vždycky
nudné a nemůžou se stát nezapomenutelným
zážitkem, se ještě očividně nesetkali s naší
pohádkovou gaisthalskou babičkou. Ta nám svým
vyprávěním za necelých sedm dní otevřela vrátka
do překrásného a čarovného světa pohádek. I přesto,
že čas od času nějakou tu drobnost v příběhu
pomotala, my si den co den mohli naplno užívat
dobrodružství, která na nás v bavorském Gaisthalu
čekala.

Na dnešním dni se mi nejvíce líbila 'Stadtrallye'. Po
snídani jsme se vydali na pochod do města, kde jsme
museli najít skutečné předměty. Na fotkách, které jsme
dostali v černo-bílém už v táboře, byl pouze kousek a
my hledali skutečnou část. Poté mi moc chutnal, bylo
kuře s bramboramy. Jediné, co mi trovchu vadilo, bylo
bodování stanů, protože nejsem moc pořádná. Taky
doufám, že tak pěkné dny budou každý den. A večer
byl super program. V programu se mi líbilo, jak naši
atleti museli narvat do pusy co nejvíc housek! :-)

Rodiče se sice už vrátili a náš týden s babičkou - sporťačkou v tábořišti je dávno za námi, ale my
bychom se ještě jednou chtěli poohlédnout za tím,
jakou zábavu jsme prožili. A co by nám naše zážitky
připomnělo a oživilo líp, než fotky a pohádkové zápisy
z našich deníčků!

Niky :*

20.08. 2012
Dneska jsme hledali různé domy. Pak mě hrozně boleli
nohy protože jsme chodili po celé vesnici. Potom jsme
měli oběd a měli jsme brambory s kuřetem. Pak
otevřeli obchůdek. Pak jsme hráli hry jako třeba přelejt
co nejvíc vody, strčit tužku do lahve..., mezi těmi hry
byla svačina byl nanuk. A pak byla véča no musim
přiznat že mi docela chutnala. Teď jsme dělali no né mi
ale naše vedoucí například: skákali přes švihadlo, jo
vlastně my jsme předváděli, pantomima....a téď jdeme
spát.

Zuzka Burianová

Heute früh wurden wir schon um sieben Uhr aus dem
Bett geschmissen. Voll ungewohnt für mich. Danach
gab es das superleckere Frühstück. Nach einer kurzen
Pause wurden wir in Gruppen eingeteilt und bekamen
Ausschnitte von Bildern. Mit denen mussten wir dann
durch Gaisthal laufen und finden wo diese gemacht
worden waren. Danach gab es Mittagessen. Dann
kam eine große Spielerunde und die Spiele mussten
wir in Gruppen machen. Am Abend spielten wir die
Fernsehsendung: „Mein Betreuer kann!“ Dann war
Bettruhe. Ich fand den Tag supertoll!

Johannes Lühr
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21. 08. 2012
Mě se nejvíc líbilo nakupování taky se mi líbilo jak sme
se rosdely do skupin a dělali sme spívání učili sme
tancování a němčinu a zachraňovali sme Aničku před
medvědama a putovali lesem.

Mates

Dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind
gegangen, gegangen und gegangen danach haben wir
Hilfeschreie gehört wir sind leise weitergegangen. Di
bären haben wir mit schreien verschücht dann haben
wir Anishka geholfen den großen Stein hinunter zu
klettern um 10:10 Uhr haben wir Abendfeier gemacht.
Da waren alle müde sind wir mit geputzten Zähne ins
Bett gegangen. Und Schluss

Christoph Laffert

Um 7:00 Uhr sind wir aufgestanden haben frühsport
gemacht. Dann sind wir zur Morgenfeier, danach sind
wir zum Frühstück. Dann wurden wir in drei Gruppen
eingeteilt wir haben Tschiech gelernt, gesung und
getanzt um 12:30 Uhr gab es Mittagessen. Wir hatten
dann Freizeit, wir sind mit zwei Betreren in den Wald
gegangen. Uns fang war schlecht aber wir haben wir
ein Frosch gefund, zwei Rehe gesehn und Marterbau.
Um 14:30 Uhr sind wir vom Pilzesammeln
zurückgegangen, wir haben ein lustiges Spiel gespielt,
mussten wir Duschen du dann gab es Abendbrot und
haben wir Lagerfeuer gemacht. Anishka wurde von
zwei Bären entführt, und wir haben uns Sorgen
gemacht über Anishka die Betreuer haben uns gesagt
das wir Lieder singen sollen.

Dopoledne se mi nejvíc líbylo tancování a taky že jsem
se naučila německá slovíčka. Odpoledne jsme
nakupovali a prodávali zeleninu a ovoce. Večer jsme si
zazpívali písničky. Celý den se mi moc líbyl.

Julie Hüdlerová

22.08.2012
Po dlouhé noci, kdy pršelo, jsme se sebrali
a v “gumákách“ odešli na ( jako vždy) fantastickou
snídani. Poněkud rozlámaní z předešlého dne jsme se
pustili do poklidného dopoledního programu. Hra
jménem –CASINO- se mi moc líbila.
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Šlo o to, nasbírat co nejvíce peněz a s nimi obchodovat
ve hrách. Nejvíce jsem si vydělala na piškvorkách, kdy
jsem vždy vyhrála :-) Odpoledne jsme se rozdělili
na kluky a holky a na jedno odpoledne si od sebe
odpočinuli. Mezitím, co kluci šli do lesa a grilovali,
holky zdobily perníčky a odpočívaly.:) K večeři jsme si
samy naplnily tortily a byly velice spokojené. ;)
Středeční den se mi moc libil. Doufám, že takové dny
budou až do konce!

dalších věcí. Potom nasledovala večeře, tortyly
a výborný desert myslím že lesní ovoce, smetana
a pudink. Poté přišli kluci. Jako večerní program jsme
měli poznávat filmy podle znělky a odpovídat
na otázky z filmů ze kterých nám pustili úryvky. Poté
byla večerní slavnost a šlo se spát.

Kája Helemiková

Anička Vinšová

Dnes ráno když jsme se vzbudili, ještě pršelo po velké
noční bouřce. Dopoledne jsme hráli různé hry např.
ruletu, piškvorky a kostky za které jsme v případě že
jsme vyhráli získali peníze, ale v programu byly i dvě
zakázané hry činkčonk a kámen, nůžky, papír. Když
vás při zakázaných hrách chytí policista, sebere vám
část vašeho obnosu. Poté nám červené Karkůlky
přinesly oběd. V červeném košíčku jsme měli housky,
pomazánku, šťávu a výbornou bábovku. Po obědě
a poledním klidu jsme se rozdělili. Kluci šli do lesa,
a my holky jsme zůstaly v táboře. Česaly jsme se,
lakovaly nehty, četly časopisy, tancovaly a, mnoho
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Am Morgen wurde ich früh aufgeweckt. Danach gab
es wie immer ein leckeres Frühstück. Als wir fertig
waren haben wir in einem Casino gespielt. Das war
echt cool! Kurz darauf haben wir ein RotkäppchenMittagessen gemacht. Anschließend mussten wir
schnell den Rucksack packen denn Mädchen und
Jungen wurden getrennt. Und wir waren an einem
Weier und haben ein Lagerfeuer gemacht. Das beste
am Tag war aber aber das Abendprogramm dort
mussten wir bei Abschnitten von Filmen richtig beantworten.

Fabian Mühlbauer.
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23.08. 2012
Nach dem Frühstück mussten wir eine lange
Wanderung machen (12 km) um die Märchenwelt
wieder in Ordnung zu bringen. Wir grillten und
sangen am Lagerfeuer. Unter dem Sternenhimmel auf
einer großen Wies legten wir uns schlafen. Mitten in
der Nacht wurden wir aufgeweckt.

Das Märchenbuch war unter einem Trohn versteckt
und Linus seine Gruppe fand es. Wir gingen dan
weiner bis nach GAISTHAL und durften da noch ein
warmes Getränk trinken, ich bin aber gleich schlafen
gegangen.

Eva Dummert
Wir haben eine Wanderrung gemacht. es war sehr
schön. Wir mussten verschiedene Aufgaben machen.
Das waren die Märchen. Die 3 Kleinen Schweinchen,
Rotkäppchen, Hensel und Grettel, Froschkönig,
Aschenputtel und Rapunzel. Am Abend haben wir
unter Freiem Himmel Geschlafen. Mitten in der Nacht
haben wir das Märchenbuch gesucht. es lag unter
einem Tronn.

Dan sind wir zurück zum Lager gegangen es war alles
sehr sehr sehr sehr schön. Dieser Text ist geschrieben
von Johanna Hahn.

Johanna Hahn

Dopoledne jsme se rozdělili do skupin. Já jsem
byla s Ančou, Julčou, Kájou, Evou, Krystofem
a Michalem. Zbalili jsme si spacák, oblečení, flašku,
příbory, ešus. Na cestě byly posty. 1. byl že jsme měli
postavit domeček pro prasátka. Potom jsme měli
oběd, ten mi chutnal. Prošli jsme 7 postů. Došli jsme
na hřiště a i když jsme šli celkem dlouhou cestu tak
jsme šli na hřišti a blbly jsme až do večeře, to jsme měli
klobási, MŇAM! Po večeři jsme zpívali písničky a když
jsme dozpívali tak jsme šli na louku a zalezly jsme
do spacáku. Vedoucí nás probudili v 1:00. Když jsme
se probudily šli jsme hledat pohádkovou knihu. Když
se kniha našla šli jsme do tábora, dali si čaj a šli spát.

Krista Lednová
Dopoledne jsme se rozdělili do skupin. Potom jsme si
šli zbalit batoh na výlet do batohu jsme si zabalili
i spacák protože na to místo na které jsme došli jsme
přespali. Výlet byl dost dlouhý ale moc se mi libel
na cestě byly i úkoly které jsme museli splnit 1. úkol
byl lehký museli jsme postavit domeček pro tři
prasátka. Což se naší skupině povedlo!!
Když jsme došli na místo tak tam byl poslední úkol
vysvobodit Lociku z věže vylezli jsme po klouzačce
a drželi jsme se lana. Potom jsme měli volno. Byli jsme
na hřišti. Potom jsme se šli převléknout do dlouhých
kalhot a šli zpívat k ohni. Pak jsme šli spat na pole.
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Vedoucí nás zbudili v jednu a šli jsme hledat
pohádkovou knížku. Když se kniha našla tak jsme se
vrátili zpět do našeho tábora a šli spát.

Pommes. Dann begann die Disko. Mit einem Getränk
besiedelten wir unsere Freundschaft. Dann bekamen
wir zum Abschluss ein Lebkuchenherz und ein Buch.

Karolína Jeslínková

Benedikt Lühr

Poslední den v Gaisthalu
U Předposlední raní slavnosti jsme spívali tři čuníky.
Snídaně byla moc dobrá. Jako dopolední Program
Jsme měli Vzít Vedoucím vlajku, a Oni zase Nám. Pak
nadešel oběd. Kuchyně by si zasloužila Potlesk.
Po obědě Jsme měli volno. Potom jsme připravovali
Párty. Ale nejdříve Jsme se museli umýt. Potom jsme
večeřeli a potom jsme měli tu slíbenou Párty!
Potom jsme měli poslední večerní slavnost. Dobrou
noc!

24.08.2012

Markéta Brejniková

Freitag: wir dürfen bis halb 9 ausschlafen. Nach dem
Frühstück Fahne von den Betreuern schnappen. Jetzt
ist noch Abschieds Party angesagt!!! Year Wir tanzen +
ein Disco Modus. Am Schluss ist „Mama + Papa“
gekommen wir haben eine Hof führung gemacht und
Haben ein Lebkuchenherz + Notizbuch bekommen.
Dann Schlafen

Dominika Hierl
Nach dem einen ausgefallenen Frühstück mit Ei, Speck
und Bohnen spielten wir ein Spiel. Bei diesem Spiel
wurden wir in 3 Gruppen eingeteilt und bekamen eine
Flagge auch die Betreuer bekamen eine Flagge und
die Kinder mussten versuchen die Flagge von den
Betreuern zu klauen. Nach dem Mittagessen bastelten
und malten wir für die Abschlussfeier oder spielten.
Als Abendessen gab es Schnitzel und zermatschte
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Dneska se my líbilo jak jsme hráli na hru na dobývání
vlajky. Pak byl dobrý oběd. A pak mě bavilo jak jsme
děali FotoFilm. Ale večeře byla až příliš dobrá. Nejvíc
se mi ale libel večer. KONEC

Nicolas Andreas Artweger

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Tagesbericht von Sophie Zeilhofer

Jasikowäh ockähncko // Špráchfenstrchen

In der Früh begann der Tag um 7:30 Uhr. Alle waren
müde, genau wie ich. Nun mussten wir Frühsport
machen. Nachdem wir uns fertig machten gab es die
Morgenfeier, die fand ich sehr schön. Jetzt gab es das
leckere Frühstücksbüffet. Nach der Freizeit gab es das
bekannte Schwarzmarktspiel. Das hat mir nicht so
sehr wie die anderen Spiele gefallen, aber es war ganz
O.K. Als das Spiel zu Ende war gab es Mittagessen das
ebenfalls lecker war. Da wir bei dem Spiel so viel
rannten, mussten wir nach dem Mittagessen alle
duschen. Wir hatten dann schon wieder lange Freizeit.

genau wie ich = stejně jako já
Brot belegen = obložit chleba
wir gingen los um sie zu suchen = vyrazili jsme ji
hledat

ins Bett gehen = jít do postele
nachdem = jakmile, poté
ebenfalls = zrovna tak
mittendrin = v tom (časově)
bekannt = známý
lecker = chutný, lahodný
gefallen = líbit se
entführen = unést
retten = zachránit
Eure gedrückte Katharina = vaše Kačenka tlačenka

Nach der Freizeit gab es leckeres Abendessen, das mir
sehr gefiel denn wir durften selbst Brote belegen.
Nach dem Essen machten wir ein schönes Lagerfeuer.
Mittendrin wurde dann Anicka entführt und zwar von
„2 großen Bären“. Also gingen wir los um Sie zu
suchen. Nach ca. 30min fanden wir Sie, und wir
verjagten mit lauten Gebrüll die Bären und retteten
Anicka. Als wir wieder beim Zeltplatz waren hatten wir
nur noch die Abendfeier. Und zum Schluss gingen wir
alle ins Bett. Das war ein schöner Tag.
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Jak se v Gaisthalu kopalo, až vykopalo.
Inu to bylo takhle, léta Páně 2002 se v Gaisthalu na I.
etapě v rámci „abšlusabendu“ aneb závěrečného
večera zakopala truhla. Tehdejší téma znělo „Vodní
svět“ a na place se sešlo nemalé množství pirátů,
starých mořských vlků, mladých plavčíků a všelijaké
mořské havěti.

A společně se rozhodli, že by bylo fajn, mít možnost
vidět se ještě jednou v životě ve stejné sestavě. A tak
společně zakopali svůj poklad a slíbili si, že za deset
let, ať budou kde budou, dorazí opět do Gaisthalu a
truhlu vykopou. Každý do truhly uložil kus svého já,
vzpomínku, kazetu, fotografii, dopis, něco, co měl rád.
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A tam-ta-da-daaaa – 10 let uteklo jako voda! A 15. září
se v Gaisthalu sešlo 33 členů tehdejší posádky pirátské
lodi Gaisthal. A kopalo se a hledalo se a povídalo se
a smálo se a tesknilo se po starých časech a vůbec,
splnilo to účel. Byly hry, fajrštunda, grilování,
lágrfojr s kytarou, prostě všechno, jak má být.

No a jste zvědaví, jestli jsme našli? Našli, v Gaisthalu
se nic neztratí. Hledání byl zlatý hřeb programu. To co
se na začátku zdálo jako nuda, nuda, šeď, šeď, se
nakonec ukázalo být hodně vtipnou součástí setkání.
Protože každý si přece pamatoval, kde ta truhla je,
přece tady, tady jsem stál, tam jsem šel, tady to je, tady
kopejte. Ne, to bylo tady, já jsem stála po stromem
a měla přesně takový výhled...

CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ

Ne, pletete se, svah se posunul a je třeba kopat tady.
No a tak se kopáči střídali a posunovali – až se trefili.
Truhla nalezena, leč mělo to háček. Protože víko
nevydrželo tlak a postupem času prasklo, dostala se
do truhly voda, která bohužel znehodnotila většinu
dopisů.

A víte, co jsem si po těch deseti letech ve svém dopise
přečetla? Že už ve chvíli, kdy jsem si ho psala mi bylo
smutno. Smutno z toho, že v roce 2012 už asi nebudu
kvůli věku pravidelnou navštěvovatelkou Gaisthalu
a že nemám příležitost trávit trochu víc času na místě,
které pro mě tolik znamená. Psala jsem, jak mám ten
kousek země ráda, jak jsem tam poznala lidi, kteří se
stali součástí mého života...

Přežily jen úryvky, které zúčastnění pečlivě sušili
a zkoumali a samozřejmě předměty. Jediné dva dopisy,
které přežily skoro v plné parádě byly dopisy
tehdejších hlavasů – tedy můj a Alexe Schwagera.
A víte proč? Dali jsme si je totiž tehdy do folie :-D

Gaisthalská magie je nezapomenutelná a naše setkání
toho bylo důkazem. Jsem moc ráda, že jsme měli
takovou příležitost a děkuju všem, co přijeli.

Madleska, stará vysloužilá kapitánka
pirátskélodiGaisthal
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CO SE UDÁLO ZA AKCE SOJČÍ I NESOJČÍ
Ples, kde jsou Sojky
Když jsem slyšel, že 6. 10. bude Sojkaples, měl jsem
velkou radost. Když jsem slyšel, že na Žižkově, tak
ještě větší. A tak jsem nemarnil a radši hned s sebou
vzal kamarádku, aby o to nepřišla, a společně jsme se
vydali do Prahy. Protože se ples nesl ve jménu Tattoo,
vyrabovali jsme po cestě papírnictví a pěkně potrápili
naši kůži liháčem. Pak nám chyběl už jenom outfit, já
jako číšník bouchač a ona jako diskokoule, a už to šlo
do finálního, protože jsme dorazili do Finálu – našeho
místa konání.

Musím velmi ocenit Pájovo výběr podniku, dbal totiž
i na bezpečnost. U nenápadných dveří jste museli
zazvonit, pak jste sešli do podzemí (protijaderného
bunkru?) a tady už nikdo cizí nemohl odposlouchat
naše plány na ovládnutí světa. Navíc byly zdi
a podlahy opatřeny protihlukovou obranou ve formě
koberců a ke zmatení nepřítele byla puštěna hlasitá
hudba. Centrála KGB hadr.
Pak nastala radostná fáze všeobecného objímání
a vítání. To ale nebylo úplně tak jednoduché, což
ukazuje můj společný rozhovor s Davčou, kdy jsme se
asi teprve po dvou hodinách zahlédli.
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Naše centrum zla bylo totiž místy dost tmavé
a v jednotlivých chodbách a místnostech jste se třeba
jako my dva potkali až po nějaké chvíli. Ale když
o Velikonocích sníte všechny sladkosti naráz, je vám
taky špatně. Takhle jsme si to alespoň rozprostřeli
po celý večer.

Měli jsme štěstí, že jsme byli v takto nenápadné
lokalitě. Kdyby se mezi nás dostala módní policie,
polovina z nás by skončila ve vězení, ale jinak by to
taky nebyla pořádná Sojka akce. Kérky byli hojné,
od patriotických vlaštovek sojek, po klasiku jako
hvězdičky a motýlky.
Němci s sebou přivezli jejich dva nejcennější exportní
produkty - sebe a našeho společného hrdinu
Alexandra Marcuse. Nejpozději ten pak nechal otřást
taneční parket. Samozřejmě nechyběl ani zbytek
gaisthalské hudební klasiky, včetně společného opěvu
ranních hodin.
Takže, jaké to teda nakonec všechno bylo?
Bezva - stejně jako my.

VášDän

FOTOSTORY

Za devatero horami a devatero řekami žil kdysi jen
krásný pohádkový svět. Bohužel byl ale trochu
popletený. Vlk od Karkulky byl hodný, Karkulka zase
zlá. Princezna si brala prasátko a princ zůstal sám.
Naštěstí žili v pohádkovém světě i úžasní účastníci,
kteří dali všechny pohádky zase do pořádku. A za to
vám patří velké poděkování.

Davča
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ROZHOVOR S…

Přátelé, kamarádi;-),

Mami, a proč zrovna němčina a ne tak
populární angličtina?

dumala jsem, dumala, koho a co vám v zářijovém
medailonku přiblížit. Letos jsem na žádném táboře
nebyla, ale už jsem se jich na pár najezdila. :-) Jako
malá jsem o tom, jak strávím letní prázdniny,
pochopitelně sama nerozhodovala. A tak když jsme se
před pár dny večer konečně sešli s celou rodinou
u jednoho stolu, zavedla jsem hovor na staré časy
a přináším vám rozhovor především s mojí mamkou,
ale také se zbytkem rodiny o našem táboření. :-)

Aby si maminka splnila svůj sen. :-)

Mami, proč jste nás vlastně posílali na
tábory? Na tolik táborů?

Když jste vy byly menší, bylo to oproti našemu dětství
jiné. Klady přinesly i zápory, svět se stával mnohem víc
komerční a děti na tábory moc nejezdily. Ale bylo
potřeba, abyste si dokázaly poradit s různými
situacemi, a jak se tomu naučíte? Když si to zkusíte
na vlastní kůži. A samozřejmě abyste se taky neflinkaly
doma.

A podle čeho jsi ty tábory vybírala?

Podle pocitů. Nedávala jsem moc na názory jiných,
snažila jsem se, aby tábory nebyly komerční a abyste
zažily dobrodružství.

Takže jsi dávala na svůj instinkt. S Makčou
musíme ale říct, že jsme se i ne úplně trefily.
Makča: To jo, ale ty jsme si většinou já nebo ty

vydupaly samy :-D Mamka si pak ale většinou stejně
trvala na svém, takže po roce přemlouvání a ukazování
fotek z nám už teď známého „onlinu“ jsme s Ájou
vyrazily na nějaký německý tábor s nějakou Sojkou. ;-)
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Adéla: Ne, vážně, my to víme, ale co naši
čtenáři? :-)

Němčina byla na ústupu. Když jste byly malé, tak byla
zatracována. Do Čech jezdila spousta Američanů, kteří
zde, i mě, učili angličtinu, aby se zde rozšířila.
Ale logické je, že Německo je a bude velký
hospodářský a politický partner ČR a naopak v té
době bylo velmi strategické dělat jazyk, který už
málokdo umí. Je to pak velká výhoda. Ale holky dělaly i
angličtinu.

Máš nějaký vzkaz vyrůstající generaci?:-)
Nevím, jestli ho zformuluju… :-)

A zkusíš to? :-D

Když budete na začátku brečet, není to na škodu. :-)

A co na to náš taťka?
Taťka: Ich frštéhe nichts, áj dont spík dojč.
Milé Sojky, snad Vás můj malý pardubický příspěvek
potěšil, zase někdy nashledanou! :-)

Vaše Adélka:-)

VÝCUC ZE SOJČÍCH ZASEDÁNÍ
Praha

Praha

Datum: 10.6.2012
Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek,

Datum: 8.9.2012
Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek, Anna

Kateřina Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek,
Tereza Pražská, Kateřina Spielmannová
Nepřítomní: Adéla Bosáková, Anna Kušičková
Přítomní přísedící: 0
Témata: Projekty, příprava Sojkaplesu, přípravy
letních táborů Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior

Gaisthal

Kušičková, Tereza Pražská, Adéla Bosáková
Nepřítomní: Kateřina Spielmannová, Kateřina
Lišková, Lenka Rambousková, David Šimek
Přítomní přísedící: Michal Kalina
Témata: Vyhodnocení letních táborů, projekty,
podzimní akce (ples, rada Hohenberg, Členské
shromáždění), Zobák, budoucnost rady

Datum: 14.7.2012
Přítomní radní: Petr Vondruška, Pavel Bobek, Lenka
Rambousková, David Šimek, Anna Kušičková
Nepřítomní: Kateřina Spielmannová, Adéla Bosáková,
Kateřina Lišková, Tereza Pražská
Přítomní přísedící: Jan Tománek
Témata: Závěrečné přípravy letních táborů, finance,
Členské shromáždění, ples
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SUDOKU
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SOJKABLUDIŠTĚ
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SOJKA V NEVIDITELNÉM PLÁŠTI
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