
Scrabble camp 2015 Slnečné pobrežie Bulharsko 

 

Konečne nastal deň D a začala naša vytúžená dovolenka. Samotný let bol celkom 

v pohode, až na letušku /nazvali sme ju Marfuša/, ktorá ho mierne znepríjemňovala. Piati sme 

šli o 4 dni skôr, aby sme si užili viac mora ale aj potuliek po okolí, pretože bolo viac než isté, 

že s príchodom zvyšku partie už nebude na nič podobné  čas.... 

More bolo úžasne fajn, ale zažili sme vlnky, aj vlny s penou a to sme sa v nich 

vyšantili ako malé deti. Aj slniečka bolo nadostač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V utorok v noci priletel teda zvyšok partie a Erika ako zástupca tvorila uvítací výbor. 

Neskôr sme sa stretli v Slávkovej izbe na dezinfekčnom stretnutí, pretože mikrobiologické 

zloženie vody v Bulharsku je trochu iné ako u nás. Liečivo priniesol Rasťo a zdravotnícky 

dohľad vykonávala Danka, Slavova sestra. Ostali sme v šoku, že neprišiel Patrik - ale keďže 

bolo málo pravdepodobné, že má neplatný pas aj občiansky preukaz, mysleli sme si, že nás 

naťahujú.....))). Ale bohužiaľ, bola  to pravda. Musel vybavovať nový a našťastie sa podarilo 

prebookovať let. No a tento akt bol potom dlhú dobu predmetom našich debát spolu 

s Mirovou indispozíciou iného charakteru... A poviem Vám, bola to veľká sranda... 

/samozrejme v dobrom/. 

Tak sa začal turnaj, kde hral každý s každým .Vyhrala ho Sylvia a posledná som bola 

ja. Keďže výsledky s umiestnením neboli  moc uspokojivé, nazvali sme ho prípravný turnaj 

bez Paťa. /PTBP/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V piatok dorazil teda aj Paťo, ktorý ešte netušil, čo všetko ho čaká; napr. paragliding 

so mnou nad morom, i keď ma ale deň čo deň opúšťala akosi odvaha . Avšak 

vyprovokovaná Erikou a odhodlaná prekonať svoj strach z výšok som nakoniec šla. Bola to 

celkom paráda a nekonal sa ani hnedý pás nad morom, podľa ktorého nás chceli identifikovať 

naši kamaráti tam dole...   . Zato však takéto šťastie postretlo Evku v opačnom garde, 

ktorú si vyhliadla čajka a potešila ju zeleným pozdravom na chrbát a tiež na Erikinu 

osušku...brrrrrrr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takže s príchodom Paťa sa začala nová séria zápasov, každý ich odohral 9. Tieto 

prebiehali v pohode, niekto bol sklamaný, niekto prekvapený. Napr. samotná ja.../nasadená 

ako Bajo, čo skonštatoval Rasťo/ pretože som porazila Evku, Rasťa, Slávka, Eriku a vyhrala 

som aj rozhodujúci zápas o víťaza  so Sylviou. Písmenko L to už asi tiež nevydržalo a spadlo 

od prekvapenia z 11. poschodia, lebo sme hrali na balkóne...... Našťastie sme ho našli.... 

hmmm, no čo vám poviem, aj motyka vystrelí, keď má vhodnú klímu, alebo?... Neviem... 

Takže, ako iste už viete, turnaj vyhrala Majka, ktorej ešte raz za všetkých gratulujem!!! 

O spestrenie na pláži sa postaral Miro – schválne!  Koľko slov utvoríte zo slova 

GLOBAL? Miro sa s tým začal pohrávať už minulý rok, keď ležal na ležadle na pláži. Toto 

slovo sme mali na slnečníkoch a teraz nám to dal ako súťaž. Tipy boli rôzne a výsledok 

prekvapivý. Tak skúste a napíšte do diskusie. Mali sme na to tuším 10 minút. Možno sa vám 

dostane cena v podobe brmbolca, ktorý upletie samotná Erika. Vymysleli sme totiž jeden 

večer novú ocenenia hodnú kategóriu, na ktorej sme sa poriadne nasmiali, to mi verte! 

Ďalšie spestrenie bolo od Evky, ktorá navrhla vykladací turnaj na pláži, kde sa 

postupne ťahali a dávali písmená na dosku na ležadle, my sme sedeli okolo neho a každý si 

musel v pamäti vytvoriť a nadväzovať slová, spočítať a povedať po uplynutí 2 minút a napísať 

na papier. Najhodnotnejšie sa potom položilo na dosku. Veľmi náročné, ale veľmi poučné. 

(Takzvaný prehistorický spôsob vykladacieho scrabble... .) 

No a tak ako aj minulý rok, Patrikov tanier bol predmetom zábavy v mori, kde sa 

z rôznych príčin nepodarilo prekonať minuloročný rekord v počte nespadnutých prihrávok 72, 

ale iba 60. Nie je to totiž také jednoduché. 

Po večeroch pri gitare ale aj na pláži sme počuli veľa dobrých vtipov. Napr. od Milky 

/mojej kamarátky/o svokre, od Mira super veršíky Karla Plíhala a Rasťo nás naučil, ako 

odniesť naraz 5 veľkých melónov. 



Malá Simonka bola tiež veľmi zlatá, lebo nám piekla koláčiky a poniektorí sme s ňou 

chodili na tancovačku, iní učili tajom plávania.... 

Popri tom sa na pláži mastili karty (americký žolík) s Dankou /Slávkovou sestrou/. 

Pekne sa výsledky vždy zapisovali do Dankinho diára. 

O prekvapenie večera sa raz postaral aj Peťo, ktorý vyhral s Patrikom v riadnom 

hracom čase (samozrejme scrabble) a dal mu parádne bingo okorenené ďalšími tromi či 

štyrmi krátkymi slovíčkami. Škoda, že neprišiel na turnaj v Lučatíne, Paťo sa na neho celkom 

tešil....... 

 

No a keďže všetko raz skončí, Bratislavská osádka odletela v pondelok v noci 

a Popradská si ešte  užila krásne dopoludnie na pláži. 

 

A to je bodka. 

 

Za seba poviem, že to bola ozaj skvelá dovolenka a všetkým ďakujem za skvelú atmosféru. 

Nebudem asi ďaleko od pravdy, že ostatní povedia to isté. 

Dodám len, že sa už teraz tešíme na štvrtý scrabble camp. Bohvie kde;... možno tu 

a možno inde. Lebo, ako Slávko múdro skonštatoval, že nám je jedno, kde sme, keď nám 

nejde o výlety a pamiatky. Väčšina z nás totiž poznala len trasu – pláž – izba – jedáleň – 

herňa/ ak tak môžem nazvať foyer za lobby barom/ a bar na pláži. A toť vsio. 

 

Ale jedno je isté: 

Odohrá sa tam kvalifikačný turnaj, ktorý bude započítavaný na MS....... A prečo nie? 

 

 Soňa 

 

 

A tu si môžete pozrieť tabuľku SCRABBLE CAMP turnaja s výsledkami. 


