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 Merlin!? 
30. ČERVENCE 2016  - SOBOTA                                                                                                    CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
naposledy poskytne prostory 
pro snídani 2. turnusu, v 
poledne si kuchyň odpočine 
a přejde do našich rukou. A 
první naše večeře se ponese 
v duchu tradiční gulášové 
polévky a chlebíku. K  druhé 
večeři bude chléb s paštikou. 

 

Jaké bylo počasí? 
Sice stále lehce poprchávalo, 
ale to nás trápit nemusí, my 
se těšíme na tradiční 
slunečné počasíčko, které nás 
bude následující dva týdny 
doprovázet! 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané     1 
2. II.   Poláci           0 
3. III. Francouzi     0 
4. IV. Němci          1 
 

V jakém oddíle je Váš táborník 
zjistíte na seznamu, který 
stáhnete na stránkách SpT. 

 

Vedení tábora: 
Hl. vedoucí: Komár :-) 
Progr. vedoucí: Labuš 
Zást. pro TS: Láďa 

 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Láďa 
Kuchař: Láďa, Pískle 
Zásobovač: Michal,Roman 
Zdravotník: Máca + Niki 

 

Vedoucí oddílů: 
I. Chackal+Panchelka     

+Lúca+Rocki 
II. Haše+Error+Sedma 

III. Máca+Tony   
+Niki+Vitalinea/Jíťa 

IV. Wydra+Syréna 
+Morče+Pat 

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl 

Huliman: Wydra 
 

Včerejší prasáci: 
Pátek patřil ještě prasátkům z 
2. turnusu, v sobotu se příliš 
neboduje, ale již zítřejší den 
bude patřit naší bodovací 
četě! Myš, Plyš, Šmudla a 
další prasačky se zde začnou 
objevovat již brzy! 

Stáří vpřed! Kde jsou mlaďoši?!? 
Generální přestavba Hradu! Přeplnění ihned! 

Nejvíce táborníků i vedoucích! Stany navíc! Návraty veteránek! 
Jsme tu pro Vás již 26. rokem! Je to k neuvěření, ale je to tak. Noviny již vychází 12. 
rokem a tradiční videa shlédnete již 3. rokem. Letos máme velký návrat do minulosti. 
Komár se po dvou letech klidu a pohody opět (nečekaně a spíše nuceně) vrací na post 
hlavního vedoucího. Mája nás pro letošek opustí a vyrazí nabírat zkušenosti na stáž do 
ciziny. Ale příští rok se nám snad opět navrátí v plné síle a kráse. A aby tradiční dvojice 
nebyla narušena, tak pravou rukou Komárovou bude opět Labuš. Ten se vrací po roce 

zpět z kuchyně a bude nám na celé dva týdny připravovat super program. Morče se naopak přesune zpět k oddílu, 
ale ku všeobecnému překvapení bude z Polska emigrovat do Německa. „Sice již nejsou nejmladší, ale ty zkušenosti 
fakt mají k nezaplacení, nevím, nevím, kdo jiný než oni by to měl dělat,“ nechal se slyšet náš přestárlý tradiční komentátor Haše. „No 

já bych tam ale chtěl vidět taky někoho mladšího, hlavně toho hlavního komentátora 
novin! Tam by to už fakt chtělo změnu!“ oponoval náš novodobý komentátor táborového 
dění Srna. Opět jsme nezaháleli během celého roku. Kromě super srazů se na tábořišti ve 
velkém pracovalo a budovalo. Zejména Hrad doznal takovou změnu, že většina lidí bude 
jen nevěřícně koukat, jak to tu vypadá. Došlo ke zbourání starého skladu, kde se nově 
získal prostor pro nová okna a vchod, který získal krásný nový SpT-schůdek. Kuchyně má přistavěné zázemí, nové 
výdejní prostory a opravený komín. Vše bylo tradičně nově natřeno, opraveno, přeskládáno. Také nám přibyly dva 
nové stany, a tudíž máme větší kapacitu táborníků. Poprvé nám jede celkem 70 táborníků 
(přestože jsme chtěli pouze 60), kteří zaplnili plánovanou kapacitu během pouhých pár dní! 
K nejvíce dětem patří i nejvíce vedoucích. Každý oddíl má letos celkem 4 vedoucí a tudíž 

každý bude pod stálým drobnohledem. Kromě starších táborníků, kteří nám vyrostli v praktikanty, se nám po 
roce vrací Jíťa a dokonce po sedmi letech Vitalinea, které se v půlce tábora prostřídají. Již tradiční změnou 

bude post zdravotníka. Letos bude hlavním léčitelem Máca, který bude mít k ruce novou Žábu – Niki . Celý 
tábor se letos ponese v duchu velké výpravné etapové hry na motivy středověké Anglie a rytířů Kulatého stolu. Dále nás čeká opět 
řada kvalitních cechů, sportů, inovovaná petrachtace, kancelář LaKom, slavný 18. táborový ples, 19. olympijské hry SpT, diskotéky, 
táboráky, zpívání při kytaře, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš… 

Co je pravdy na vzkříšení SZS?!? 
Není Johann senilní? Co dělal Basil dva roky?  Kdo je Morganovová?  

„Mým národům! Zlomeny bolem závažných informací stojí jednotky Sekce zvláštních služeb (SZS) před nelehkým 
úkolem, jehož zdar či nezdar rozhodne o další existenci nebo neexistenci nás všech. Před dvěma lety byly jednotky 
rozpuštěny a pouze hrstka nás pokračovala v pátrání. Nyní nastal čas, povolat vás, všechny chrabré ženy a pár 
zbylých mužů, zpět do služby. Připojit se ke svému národu – věrným a vítězným Angličanům, Polákům, 
Francouzo-Ukrajincům a v neposlední řadě pak Johannovo milým Germánům. Pomoci zmařit velice nebezpečný 
plán doktorky Morganovové a jejich kompliců. Očekávám vás, všechny agenty SZS v sobotu 30. srpna 2016 na 
tajné základně s kódovým označením Tallhoferův Dol přesně v 17 hodin!    Basil von Wenceslas, prezident SZS“ 

Poslední zprávy hovoří o zvláštních věcech! Na scénu se vrací slavná SEKCE ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB! Vysloužilí generálové 
Johann von Marsch a Basil Wenceslas se po letech odpočinku opět vrací na scénu a hledají staronové dobrovolníky SZS! Aktuálně 
máme 70 žadatelů o vstup do aktivní služby! Bude to ale stačit?!? Stačit vlastně k čemu? Stále máme pouze skromné informace, které 
hovoří o doktorce Morganovové, která zmizela během jejích tajných pokusů. Také prosakují fámy o změnách ve středověké Anglii, 
kde kouzelník Merlin není tím slavným kouzelníkem, ale pouhým poskokem a slavný král Artuš se chová jako hejsek na dvoře svého 
otce Utera. Co je na tom pravdy? Co se to děje se starým světem? Budeme muset zjistit i my! 

Co musíte vědět! 
Telefon na tábor je 606 384 400, není 
nejjednodušší se dovolat, mějte prosím 
trpělivost. 
Mail na tábor je: 
perejane@sptlomnice.net, vzkazy 
táborníkům tiskneme a předáváme. Můžete 
nás také potěšit v návštěvní knize. Nebo na 
facebooku (III. turnus SpT – Peřejné) - 
staňte se našimi fanoušky! 
Adresa tábora je:   Tábor SpT, 
                           jméno táborníka 
                           Tallhoferův Dol  
                537 01, Rabštejnská Lhota 
Pořadatelem tábora je občanské sdružení 
SpT, turistický oddíl mládeže č. 19076, 
IČO 72059681. 

 

Konec tábora je v sobotu 13. srpna 2016 
v 10:00. 

 

Hlavním vedoucím tábora je Mgr. Petr 
Barannikov, držitel osvědčení MŠMT pro hl. 
vedoucí táborů. 

Láska, sex a něžnosti 
Nejčtenější rubrika našich báječných novin dostávala 
jména a drby během celého roku a pochopitelně se o ně 
s vámi podělíme. Doneslo se nám, že Morče plánuje táborové večery trávit 
v náručí Chackala, který ovšem stále přemýšlí, jestli nedá přednost Žabce. 
Bodlinka a Máša se těší na návrat Rockiho, který bude mít přetěžké 
rozhodování. Haše se těší na dny a noci se Sedmou, Mat prý tajně věří 
v náklonost Lúcy. Piko se nejvíce těší na Adel, Quaska na Horala, Verka na 
Urnu a Notka na A-toma. Jestli se to změní hned první den tábora, nebo to 
bude trvat déle, to se společně nechme překvapit. Těšte, již dnes to vypukne! 

Čeká nás 
Nejprve nás po 14 dnech táboření opustí 2. turnus a my již budeme očekávat 
první naše táborníky. Ty bude čekat nejprve ubytování a seznámení se 
v Krčmě. Po rozdělení do družin a krátkých seznamovacích hrách nás čeká 
breefing, na kterém Sekce zvláštních služeb zveřejní podrobnosti tzv. 
„von Marschovy“ zprávy. Z uniklých indicií se zdá, že zjištění jsou závažná, 
a že pozvání jednotek všech národů není jen tak a jednotky ještě týž večer pod 
rouškou tmy vyrazí situaci řešit. Večer proběhne zpívání v Krčmě a sázková 
kancelář LaKom. 

Nezapomeňte! 
Jen pro připomenutí nezapomeňte na přibalení 
průkazu zdravotní pojišťovny, a vás pár šest 
zapomnětlivců potvrzení od lékaře! Bez potvrzení 
od lékaře není účast dítěte na táboře možná. 
Připomínáme jen, že zájemci si mohou přivézt i 
airsoftové zbraně (a nutné brýle). 

JÁ BYCH TAKY CHTĚLA ZKUSIT WYDRU. A MÁM TŘI POŽADAVKY NA DĚTI, KTERÝ BYCH CHTĚLA DO TROJKY. (ROBBIE) 

mailto:perejane@sptlomnice.net
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