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 Merlin!? 
31. ČERVENCE 2016  - NEDĚLE                                                                                                    CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u 
Veselé 
Mileny 
dnes ke 
snídani 
naservíruje 

vánočku s kakaem rozpuštěným 
v mléce. Ke svačině nás čekají 
okurky, k obědu pak vepřové 
výpečky s houskovým knedlem, 
špenátem či zelím. Po rohlíku 
s pomazánkovým máslem ke 
svačině nás k večeři čeká chléb 
s vajíčkovou a tvarohovou 
pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Svítilo sluníčko celý den a bylo 
hezky teplo. Přesto jsme 

s obavami hleděli k nebi, zda 
nepřijde nějaký oblak s bouřkou. 

Naštěstí nepřišel. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané     1 
2. II.   Poláci           1 
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+Vitalinea/Jíťa 

+Lúca+Rocki 
II. Haše+Error+Sedma 

III. Máca+Tony   
+Žába+Pat 

IV. Wydra+Syréna 
+Morče 

 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl 

Huliman: Toni 
 

Včerejší prasáci: 
Zatímco stany zůstaly 
prasáků ušetřeny, kóje Marie 
s osazenstvem Morče, 
Chackal, Error, Rocki, Pat a 
Haše vynahradila nepořádek 
za všechny stany.  

Zdravotní odpadlíci! První kliky! 
Žába, Niky nebo Monča??? Noc patří nám!  

První jmenovci v dějinách SpT! Bolt se bojí! Uplakánci bulí! 
Již dvanáctý ročník našich novin Vám přináší nejžhavější informace z prvního dne 
tábora! Hned první zpráva je bohužel z kategorie těch méně příjemných – zcela 
nečekaně nám z důvodu nemoci těsně před táborem odpadly dvě vedoucí – Panchelka 
a Robbie, pročež musel Komár alias Basil Wenceslas alias Uther přeorganizovat 

vedení oddílů a proto se Pat přesunul od Germánů k Francouzům (loni Lotrinskému vévodství, předtím Bělorusům a rok předtím 

opět Francouzům) a se vší slávou se navrátivší Vitalinea byla postupně 
strategicky přesouvána od oddílu k oddílu, aby nakonec zakotvila u svých 
nejoblíbenějších Angličanů. Těm ani ohlášený Brexit evidentně neubral nic na 
bojovnosti a mocné Šakalí vytí se opět po roce rozléhá tábořištěm. Nyní jsou tedy 
síly všech oddílů vyrovnány a oddíly mohou se svými vedoucími nastoupit cestu k nehynoucí slávě ve jménu Sekce 
zvláštních služeb.  V čase kdy nebohý Komár na poslední chvíli řešil obsazení oddílů 

vedoucími, tak v dalekém Liberci (po germánsku Reichenbergu) se rozjelo motorové přibližovadlo, 
zvané Tallhoferův expres směr Rabštejnská Lhota a cestou nabíralo táboření chtivé mladé sviště do 

svých útrob. Zatímco cesta probíhala dle našeho zvláštního utajeného 
zpravodaje (díky Haše) bez problémů, při vystupování došlo k prvnímu 
klikovacímu incidentu – vedoucí šmírující a pokynů k opuštění autobusu neuposlechnuvší Tom-tom byl 
odměněn prvními kliky. „My jsme mu říkali nejmíň pětkrát, ať z tý plechovky 
konečně vyleze a nezdržuje výstupní proces“, komentoval náš vysoce utajený 

zpravodaj Haše. Zatímco v autobusu a později na tábořišti panovala mezi táborníky převeliká radost 
z opětovného shledání po dlouhém čase, tak jediný rozpor v jejich řadách i mezi 
vedoucími je v tom, jakou přezdívku by měla mít naše nová zdravotnice – zda by 
jí měla zůstat Niky (přezdívka kterou si vysloužila u prvního turnusu – Dolanů), 
nebo ji předat zděděnou přezdívku Žába a nakonec je zde varianta třetí – Monča, přezdívka kterou 
vymysleli nejmenované děti nejmenované vedoucí, neboť jim zdravotnice údajně silně připomíná jejich 

švagrovou. Po příjezdu, zabydlení se ve stanech, oddílových aktivitách a večeři následovala první noční hra. Ta byla bohužel 
narušována podivnými výkřiky nesoucími, se z hlubin Rabštejnských lesů, které nepěknými slovy komentovaly 
naše noční rejdy. My se ale nevzdáme a svůj životní prostor si sebrat nenecháme. Noc patří nám! Neuvěřitelné 
se stalo skutkem a po 26. letech máme poprvé táborníky s naprosto shodným jménem. Až tedy budete psát 
dopisy na jméno Jakub Horák, tak doplňte ještě nějaké drobné indicie! Tradiční starý harcovník Bolt se 
nedočkal svého spolubydlícího, který měl drobnou autonehodu a jelikož se bojí sám ve stanu, tak si ustlal mezi 
postelema stanu č. 25. Večerní promítání 
zmizení doktorky Morganovové zaplnilo 

mnohá očka slzami a noční průchod spirálou času se změnil na 
hotové slzavé údolí. Započal to Blesk, skrze něj se slzy přenesly 
na Elišku, Báru a Spíďu. Nakonec se ale všichni překonali a 
průchod do středověké Anglie zvládli. 

Morganovová je Morgana! 
Uter nás do Kamelotu nevpustil! Jednotky čeká výcvik.. 

Jednotky SZS s hrůzou shlédly záznamy bezpečnostních kamer! Doktorka Morganovová se po návratu 
v čase změnila na čarodějnici Morganu. A její cíl je patrně jasný. Objevit svatý Grál a 
přinést ho do současnosti. Posloužit by měl ne zcela dobrým účelům. Do minulosti 
se ale přenesly i jednotky SZS. Z Basila se přechodem stal samotný král Uter, z von 
Marche čaroděj March, Jak budou postupovat dále? Jedno je jisté. Král Uter nás do 
Kamelotu nepustil. Nevycvičené a prostoru neznalé, neurozené, bez rytířských 
ostruh. Nic takového nepotřebuje. Nezbyde než cvičit a prozkoumávat okolí. 

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 
Gepardice se údajně podle tajného 
morčecího zdroje oblizovali s Urnou jako 
dva slimáci. To je opravdu již dost drsné. 
To se ale nelíbilo Psíkovi, který si na 
Gepardici také myslí a o pár hodin později 
při noční hře ji již držel za ruku. On vůbec stan číslo patnáct je takový 
odvázaný a naše hlídky již hlásily, co vyslechly ze stanu za zkušenosti 
s tabákem, stříháním trávníku nebo nějaké trávy a sexu vůbec. To je 
víceméně všechno. Bolt byl večer načapán, jak tráví spánek v uličce 
stanu u Bendera a Vlka. Aby jim prý nebylo smutno. Sízi se po 
večerce toulala po táboře a hledala. Co? Nebo koho? A co na to Mája? 

Čeká nás 
Dopoledne se ponese ve znamení 
průzkumu okolí vystřídaném výrobou 
vlajek. Po obědě přahazovaná, zoomba 
nebo v případě deště aquazoomba. 
Odpoledne nás přivítá, snad, místní 
koupaliště. A v pozdní odpoledne se naučíme tábornickým 
dovednostem. Večer se ponese ve znamení slavnostního posezení 
v Krčmě, pasování nových rytířů a hraní na kytaru. 

CO JE TO TEN EŠUS? (VAKU). JÁ TI TO PAK VE STANU UKÁŽU. (HORAL) 

mailto:perejane@sptlomnice.net
http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501

