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Co vařili Bodlinka
s Kubou dobrého?

CENA 50 TDA

Čestmír ztracen! SpT má talent!!
Nový táborník! Nový kuchař! Tonyho Triskoška!

Stezka odvahy!! Nemáme klíče?!?! Noční běh! Předčasný budíček?!

Ještě, než ve středu dorazily děti,
Bodlinka vařila zeleninové kuře a
těstoviny. Bylo výborné! K večeři
už i pro děti uvařila česnečku.
Byla výborná! Ke čtvrteční
snídani byly kornflejky s mlékem.
Na oběd pak Bodlinka s Kubou,
který ve středu večer dorazil,
uvařili rajskou. Byla výborná!
K večeři Bodlinka namazala
chléb s marmeládou. V pátek
jsme ráno měli vánočku,
makovce a ořechovce, čaj a
dětskou kávu. K obědu pak byly
párky/sekaná s kaší. K večeři
jsme si pak na ohni opekli
špekáčky. V sobotu byly ke
snídani
kornflejky,
k obědu
Bodlinčino výborné rizoto a
k večeři rohlík s pomazánkou
dovezenou
až
z Budapeště.
V neděli jsme si dali ke snídani
chléb s marmeládou a děti
dostaly na cestu domů sendviče.

Jaké bylo počasí?
Počasí bylo celý sraz téměř
stejné, v pátek se trochu
ochladilo,
večer
nám
poprchávalo do táboráku, ale
jinak jsme moc nemrzli =)

Konečný bodový
stav družin
1. I. Huňatá koťátka 16
2. II. No commenti 13

Vedení srazu:

Organizátor: Error
Progr. vedoucí: Haše

Technický sektor:
Kuchař: Bodlinka, Kuba
Zásobovači: Michal, Máca
Zdravotníci: Máca + Niki
Elektrikář: Chackal

Vedoucí oddílů:

I. Morče+Máca+
Syréna+Rocky+Goryla+
Lůca
II. Tony+Panchelka+ TomTom+Pat+Mat
III. Sedma

V úterý jsme hned při příjezdu zjistili, že nemáme klíče. Naštěstí nám je hodná paní, která má náhradní
přinesla! Jinak bychom museli strávit sraz venku! Odemkli jsme, nasbírali a nasekali nějaké dřevo,
najedli se a šli spát. Další den jsme nasbírali další dřevo, připravili Krčmu na příjezd dětí a čekali. Tony
vedl děti z vlaku z Chrudimi pěšky. Trefil, a po cestě ani nikoho neztratil! Spolu s Urnou přijel i nový
táborník Próša. Prý velký fotbalista. Pak dorazila Žabka, tentokrát pro změnu vlastní dopravou, protože
měla nohu v sádře. Údajně proto, že hrála fotbal. Kdo kdy slyšel, aby někdo hrál fotbal sádrou… Po
příjezdu proběhl krátký večerní program, velké večerní volno a šli jsme spát. Asi půl hodiny po večerce Panchelka vzala
zvoneček, a začala zvonit. Děti s nadějí, že je nějaká druhá večeře, vstaly ze spacáků, a vyšly ven. Zklamání pro ně bylo,
když zjistili, že Panchelka má akorát tak slané tyčinky, a že musí jít zase hned spát. Špehové zjistili, že to pro Panchelku byl
přijímací úkol, aby mohla vstoupit do sekce M. Další den ráno jsme chtěli na budíček pustit Čestmíra, ale měli jsme ho na
jediné flashce, která se přes noc záhadně vypařila. „No kdyby Error nikomu neříkal, že tam toho Čestmíra má, tak tu
flashku najde, kam jí večer položil!“ pobaveně komentoval situaci komentátor Haše. Poté, co jsme děti vzbudili jinou
písničkou, jsme představili Jakuba, který přijel ve středu v noci. Jakub k nám přijel na 2 dny pomoct Bodlince vařit. A skočit
si na houby. Vařil výborně! Ve čtvrtek večer Tony moderoval SpT má talent. Jedním z porotců byl dokonce sám císař Nero.
Zde proběhlo opravdu mnoho opravdu velmi originálních výstupů. Třeba takový Nakladač úplně přesně předvedl, jak by se
zachoval jeden z porotců, kdyby se na koupališti zamiloval do nějaké slečny. Nebo Kiki s Miší nám předváděly, jak se
masíruje čelo a mlátí do sloupu. SpT má talent nakonec vyhrálo jedno první místo a tři druhá místa. Na prvním místě
skončil samozřejmě císař Nero. Na druhém místě pak všichni s pěti objektivně udělenými body skončili Žabka, Kiki a Pylař.
V noci dělali Urna, Schauma a Próša bordel, takže byli Mácou vytaženi ven, a běhali.
Když přišli, byli tak unavení, že šli hned spát. A byl klid! V pátek jsme si, jak je již na
tomto sraze tradicí udělali výlet na Rabštejnek. Když jsme tam s Chackalem vezli
dětem svačinu a horký čaj, zjistili jsme, že cesta tam je téměř neprůjezdná. Ale stejně
jsme ji projeli! Chackal si zničil výfuk a kdoví, co dalšího, ale děti se čaje dočkaly!! Ke
konci hry, která u Rabštejnku probíhala si pak Lůca natrhla vazy u pravé nohy, takže
jí Haše s Tonym museli nést až k silnici, aby jí Chackal mohl naložit do auta. V sobotu se záhadně flashka s Čestmírem
objevila na místě, odkud předtím zmizela. Takže nám ráno poprvé hrál Čestmír!!! Ráno, když jsme rozsvítili, vysely všechny
boty u stropu na laně. Kdo tohle mohl udělat?! Když jsme sundali boty, děti, jako každý den naběhly na rozcvičku s Tonym.
Pak se nasnídaly a vyšly s Panchelkou do kompu. Pak celý den strávily hraním
rozstřelu a závěrečné bitvy. Večer proběhl závěrečný nástup, kde jsme vyhlásili
závěrečný bodový stav družin, poděkovali si navzájem za to, jak se nám sraz úžasně
vydařil a DJ Tony s DJ Matem zahájili triskošku, na které všichni tancovali, jak
mohli. Tedy, kromě Žabky a Lůcy. Ty, kdoví proč, netancovaly vůbec. V neděli
jsme vstali dříve, abychom stihli uklidit a vyrazit na vlak. Spousta lidí ale místo
uklízení brečela. A navíc jsme po budíčku zjistili, že máme všichni v botách Kornflejky!

Nero poražen! „Konec“ tyranie!
Destiny novým císařem! Císařství zrušeno!

Císař Nero upaloval každého, koho se mu zachtělo. Vybíral obrovské daně a většinu jídla.
Lidé hladověli a nemohli s tím nic dělat. Proto se mág Destiny rozhodl, že se infiltruje do
Nerovo řad, a stane se jeho věrným rádcem, aby tyranii zmírnil, jak to jen bude možné. Nero
si však nedal říct a situace v císařství se jen zhoršovala. Destiny tedy zorganizoval odboj, Nera porazil a
zavřel do vězení. Nero utekl a dnes dělá inkognito barmana v hospodě daleko za Zelanií. Jakmile zrádce
Destiny Nera porazil, silou donutil šlechtu, aby mu přenechala vládu. Rozpustil pak císařství, a všem jednotlivým
královstvím udělil nezávislost. Sám si ponechal království Zelanie, kterému už 3 dny vládne. Jak dlouho to však tak
nezkušenému amatérovi vydrží? To se dozvíme zase za rok. Už teď víme, že v království Altarie, které bylo jedno z těch,
jimž udělil nezávislost, vypukla zuřivá občanská válka.

Jak se oddílům dařilo?

STŘEDA: Večer jsme hráli jen krátké šifrování.
S přehledem vyhrál první oddíl.
ČTVRTEK: Dopoledne oddíly odpovídali na
hádanky. Ty vyhrála těsně o jeden bod dvojka.
Odpoledne jsme hráli další dvě hry, které zcela
rozhodně vyhrála jednička.
PÁTEK: Hned ráno jsme vyrazili na Rabštejnek, kde
jsme hráli „Odchyt víl“. Na rozkaz Nera táborníci
chytali víly, který oddíl pochytal víc, vyhrál. Lůca,
která byla víla si zpřetrhala vazy a hru kvůli tomu opět
vyhrála jednička. Jinak by to byla pravděpodobně
remíza. Další dvě hry vyhrála zase jednička. Na konci
dne jsme však vyhodnotili oddílové vlajky a tu měla
hezčí dvojka! Konečně něco!
SOBOTA: Při rozstřelu, který byl za 3 body, vyhrála
zase dvojka. Už zbývalo vyhrát jen závěrečnou bitvu, a
dvojka to měla v kapse. To se bohužel nestalo, první
oddíl získal za závěrečnou bitvu 9 bodů a druhý jen 7.
Konečný stav je tedy 16 pro jedničku a 13 pro dvojku.
Ještě jeden den, a dvojka by se třeba dostala do čela!

Láska, sex a něžnosti
Schauma a Próša usnuli hned první den
s Quaskou. Urna si hodil spacák mezi ně a
celou noc je sledoval. Gepard vyhledávala
společnost Srny kdykoliv měla příležitost. Prý kvůli jeho
smyslu pro humor. Máša, Žabka, Žalka a Čaký strávily noci s Morčetem.
Údajně jim vyprávěl pohádku. To ale Žalce očividně nestačilo, protože byla
několikrát viděna, jak se tulí s Rockym. Kecal spal v kóji hned naproti
Šmudle, a vždy po večerce vyrušovali tím, že si vyprávěli, kdo se jim z tábora
líbí nejvíc. Miš celý sraz doufala, že se objeví Šimpo aspoň na krátkou
návštěvu. Viki obdivovala Nakladačovo sebevědomí při Triskošce. Možná
spolu i tancovali, ale to nevíme jistě. Well trávila, stejně jako na táboře, volné
chvíle s Patem. Haše zachraňoval Lůcu, která si při hře u
Rabštejnku natrhla vazy u pravé nohy a nesl jí v náručí
celých 324 metrů. Dalších 19 metrů k autu jí donesl Tony.
Krtek a Máše jednou seděly na oběd s Pylařem, zjistily, že
je zadaný a od té doby už se na něj ani nepodívaly. Kiki a
Teddy propovídali u krbu v Krčmě skoro celou Triskošku.

„TO JAKO PRVNÍ, CO BUDEME JÍST JE VEGETARIÁNSKÉ JÍDLO?!!!“ TOM-TOM O KUŘETI SE ZELENINOU A TĚSTOVINAMI.

