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Co vařili Bodlinka
dobrého?

CENA 50 TDA

Výlet zrušen?! My se větru nebojíme!
Pozdní Haše?!! Diskobudky! Triskoška! Vlak už nepojede!
Partička! Chcete být milionářem? Zas předčasný budíček?!! Máme klíče!!!

Dorazili jsme, dokoupili některé
zásoby, a hned na to začala
připravovat večeři, ke které byla
Frankfurtská polévka, která byla
už pro celý tábor na večeři! Ke
snídani ve čtvrtek upekla
karamelovou bublaninu, k obědu
byly výborné špagety a k večeři
chléb s různými druhy skvělých
bodlinčiných
pomazánek.
V pátek jsme snídali kornflejky.
Rajská na oběd chutnala skvěle!
K večeři jsme připravili restauraci
a každý si objednával z několika
různých pokrmů. Ke snídani
jsme v sobotu měli namazaný
chléb, k obědu párky v těstíčku
s kaší a k večeři byly špekáčky
opečené na ohni.

Jaké bylo počasí?
Od středy bylo teplo, v pátek
nám pršelo, tak jsme museli rušit
stezku odvahy, na víkend se
trochu ochladilo a v neděli ráno
nám létaly stromy okolo
kadibudek. Pro nás Peřejany nic
neobvyklého, měli jsme povodeň,
která odnesla celé tábořiště, a
taky jsme vyvázli v pořádku! Co
je nějaký trapný vítr?! Nic, s čím
by si zákaz vycházení z bezpečné
krčmy neporadil! =)

Konečný bodový
stav družin
1. I. Zakázaní
21
2. II. Huňatá koťátka 14

Někteří vedoucí, jak je tomu zvykem, dorazili už na oběd, aby se vše stihlo připravit. Po dvou letech
se nám konečně podařilo zařídit si nové klíče, takže jsme nemuseli shánět náhradní! Sedma spolu se
14 táborníky, kteří jeli vlakem, přijela až okolo deváté večer. Michal s Mácou pak všechny odvozili
z Chrudimi do tábořiště. Ještě, že je máme! Tony už se samozřejmě bál, že pro ně bude muset na
nádraží dojít a jít s nimi pěšky. Haše měl naplánováno, že kvůli škole, do které ve čtvrtek musí,
přijede na tábor až druhý den večer. Když se ale ve čtvrtek vzbudil, zjistil, že už je 12 hodin a do
školy to stejně nestíhá! „No to je ale pako!“, komentoval do telefonu situaci Srna. Haše dorazil
někdy okolo šesté večer a my se už připravovali na Tonyho Chcete být milionářem?. Tentokrát jsme
skutečně měli i jednoho vítěze, a tím byla Pinky, Matova malá sestřička, která se na nás přijela
poprvé podívat. Když jsme ale nabídli milion korun, nebo gumové medvídky, vybrala si gumové
medvídky. V pátek jsme měli naplánovaný tradiční výlet na Rabštejnek, nicméně od rána pršelo, a
pršet nepřestalo i přesto, že jsme posunuli budíček o celou půl hodinu. Výlet se tedy musel zrušit.
Naštěstí nás zachránil Morče, který měl ještě z dob, kdy dělal programového vedoucího, vymyšlenou hru do Krčmy, která
děti zabavila až do oběda! Po obědě už pršet přestalo, to už jsme ale měli zase jiné plány, takže se výlet zkrátka nekonal.
V času večeře si Tony odvedl nadpoloviční většinu táborníků ke kadibudkám, a protože se mu nechtělo čekat na zítřejší
Triskošku, udělal diskotéku před kadibudkami! Na večer jsme měli naplánovanou stezku odvahy, ta
se ale také kvůli dešti nekonala, tak jsme pro táborníky udělali v Krčmě Partičku. Ačkoliv měli
zpočátku všichni výhrady a spoustu táborníků mrzelo zrušení stezky odvahy, všem se show moc
líbila a na konci dne si na nějakou stezku už nikdo ani nevzpomněl! V sobotu se nám program
vydařilo splnit přesně tak, jak jsme měli naplánováno. Možná bylo trochu chladněji, ale to není nic,
co by nás zastavilo! Večer proběhla Matova Triskoška, která všechny tolik bavila, že si teprve
hodinu a půl po večerce uvědomil, že by to měl možná začít pomalu balit. V neděli jsme měli budíček o hodinu dříve,
protože Error si neseřídil čas na mobilu. „Nojo, kdyby měl chytrý telefon jako já, tak se mu to udělá automaticky…“,
komentoval situaci Haše. V době, když hrál předčasný budíček, spadl před kadibudky obrovský strom a zcela zatarasil cestu.
Kvůli podmínkám venku jsme zakázali vycházet z Krčmy, až dokud se to neuklidní, do té doby jsme měli aspoň čas
pořádně se sbalit a vše poklidit. Nikdo samozřejmě vystrašený nebyl, protože my Peřejané jsme na
takové situace zvyklí a zvládáme je levou zadní! Okolo desáté už se vše uklidnilo a svítilo nám
dokonce i sluníčko! Michal následně odvezl děti na vlak. Samozřejmě se dalo čekat, že vlaky budou
opožděné, že se ale okolo čtvrté dostanou táborníci do Turnova, ze kterého už jim nic nepojede,
protože je to zrušené nikdo nečekal! Naštěstí celou situaci zachránili Labuš s Pískletem, kteří
z Liberce do Turnova dorazili auty a všechny odvozili! Vše dobře dopadlo a těšíme se zase jindy!!!

Král nemocný!! Lék nalezen!
Výprava k Talhrogskému kráteru!!

Král Destiny těžce onemocněl, už to vypadalo, že to nezvládne, ale jeho hrdinný syn Mod a
ještě hrdinnější rádce Lasard zjistili, že v daleké zemi Talhrogu existují byliny, ze kterých se
dá uvařit lék. Bez váhání tedy zorganizovali výpravu, a vydali se tam. Když jsme s nimi
dorazili, zjistili jsme, že za vším stojí čarodějka Randa, která kdysi dala Destinymu
kouzelnou moc, a on jí slíbil, že si ji za to vezme. Destiny se stal králem, a svůj slib
zapomněl. Chtěla se mu tedy pomstít. Když se Mod s Lasardem a výpravou vrátili, zjistili,
že celé království už čarodějka ovládla, Modovi se jen tak tak podařilo dostat k Destinymu lék, díky kterému získal Destiny
svou moc zpět. Pak už to byla jen otázka času, než Destiny díky Lasardovo geniálnímu plánu čarodějku Randu porazil.
Nebylo to však bez obětí, princ Mod, Destinyho syn se obětoval, aby království zachránil. Tím příběh o Destinym po dvou
letech končí, a my víme, že už zajisté nikdy žádný slib neporuší.

Jak se oddílům dařilo?

Láska, sex a něžnosti

ČTVRTEK: Pokřik i název měl zcela bez pochyb lepší první
Nakladač už od prvního dne pokukoval po
oddíl. Při hře verbování vyhrála dvojka, když jsme hráli
Adél. „Jakto, že jsem si jí nikdy nevšiml?!“,
stopovanou s otázkami oba oddíly měly stejný počet
říkal si přitom. Adél se snažila držet opodál a
špatných
odpovědí.
Odpoledne
jsme
sbírali
kouzelné
byliny,
Hlavní vedoucí: Error
chytala se ze strachu za ruku Kecala. Když to
těch nasbíral víc první oddíl. Nakonec jsme byliny míchali, a
Programový vedoucí: Haše
Nakladače přešlo, tak už byl z Kecala s Adél
tady vyhrál 2. oddíl s dvojnásobným počtem bodů co
ucelený pár. Gepard si našla zalíbení v Próšovi,
jednička.
který se jí od prvního dne snažil získat. Na
PÁTEK: Celé dopoledne se konaly náhradní hry, byly dvě a
Triskošce Gepard brečela, protože Próša odjel
obě vyhrála jednička. Odpoledne proběhla hra „Verbovaná
Kuchař: Bodlinka
2.0“, kdy o krátký čas vyhrál opět oddíl první! Hodnotili už den před ní na zápas. Angličan našel spřízněnou duši v nové
Zásobovači: Michal, Tobi, Máca
jsme i vzhled mečů, které táborníci vyráběli, to však tábornici Lulu. Máša zase trávila večery s Urnou, prý se jí líbí jejich
Zdravotník: Niki
skončilo remízou. Večerní hru vyhrál opět na plné čáře výškový rozdíl. Urnu to trochu
uráží, ale stejně si s Mášou rád
oddíl první.
SOBOTA: Ráno, abychom měli dobrý oběd, jsme si zahráli popovídá. Viki protančila Triskošku
bramboriádu kde jen o dvě oloupané brambory vyhrál oddíl s Bendrem. Kiki celkem mrzelo, že
I. Morče+Máca+
druhý. Následoval rozstřel, který vyhrála jednička. Celá je Pylař už vedoucí, a nevěnuje jí
Syréna+Tobi+Pylař+Žabka etapovka byla zakončena závěrečnou bitvou, o jejíž výsledku tolik pozornosti. Horal dal údajně
rozhodl duel generálů Lyšky a Tobiho. Ačkoliv Lyška ze pusu Anýše, nikdo to ale nestihl
II. Tony+Psík+Pat+Mat
dvojky svojí obratností Tobiho porazila a hru tak svému vyfotit, takže jestli je to pravda se už
+Sedma+Well
oddílu vyhrála, první oddíl stejně vyhrál celou etapovou hru. budete muset rozhodnout sami.
Sláva vítězům, čest poraženým!
„ERRORE, KTERÝ DEN PŮJDEME DO SLATIŇAN NA KOUPÁK?“ - NAKLADAČ
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