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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Dnes už všem 
táborníkům, vedoucím i 
dietářům budou vařit 
doma. Táborová 
kuchyně se opět rozjede 
až během podzimních a 
jarních srazů. Těšte se! 
 

Jaké bylo počasí? 
Ráno nás probudil 
mírný deštík, který nás 
doprovázel i během 
snídaně. Naštěstí se pak 
obloha protrhala a 
mohli jsme v klidu balit 
a předat tábor 4. 
turnusu. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci          96 
2. II.  Poláci           95 
3. I.   Angličané      84 
4. III. Francouzi     75 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Včerejší prasáci: 
Stany jsou krásně 
čisté, zcela prázdné a 
dokonce i suché. 
Kupodivu i prasáci 
Bendr, Vlk, Bolt a 
Nakládač. Dokonce i 
Miší stan po 
pátečním letečáku je 
zcela čistý! 
 

Co bude za rok? 
Hlasujte! 

Jakou byste chtěli 
příští rok etapovou 
hru? Máte nějaké 
nápady, nebo tužby? 
Napište nám na 
facebook a třeba se 
dočkáte právě Vašeho 

tématu! Těšíme se 
moc na Vaše nápady! 

Slzavý Tallhoferův dol! Končíme! 
Poslední vytažení vlajky jednotkami SZS! 

Vracíme se domů! Všechno poklizeno, sbaleno! Poslední pošta rozdána a odeslána! 
Tak jsme tu s posledním 
vydáním nejčtenějšího plátku 
v celé Galaxii. 
Tallhoferův Dol 
Dnes se s Vámi 
po dvou týdnech 
usilovné práce 
loučí a přináší 
poslední žhavé 
novinky, drby a 
(ne)ověřené informace. Ráno 
začalo netradiční hláškou 
tradičního komentátora Srny: 
„Komáre, to jsem zvědavej, co 
do těch novin budeš ještě psát, 
když už v devět hodin odjíždím i 

se Škvarkem autobusem?“ Celé balicí dopoledne nám lehce pršelo, ale to nebylo vůbec 
nic proti slzavému údolí, které se nikomu nedařilo zastavit. „Fňuk, fňuk, búúú, béééé, 
vzlyk, smrk…“ to byla nejčastější mluva většiny tábornic a také mnoha táborníků. 
Naposledy jsme vyvěsili táborovou vlajku, kterou si v noci stáhl již 4. turnus. Této cti 
se dostalo samotným elitním velitelům jednotek Sekce Zvláštních Služeb Komárovi a 
Labušovi. Na zcela posledním nástupu byla rozdána poslední internetová pošta a 
nezapomněli jsme ani poslat poslední pohledy a dopisy našich táborníků. Takže se v průběhu příštího 
týdne můžete (aspoň někteří) těšit na poslední táborové dozvuky. 

Jednotky SZS jsou zpět v 21. století! 
Jak si povede Gynewra sama na Kamelotu? Co bude dál?! 

Nejenom Basil Wenceslas a Johann vom Marsch se vrátili zpět do naší doby. Společně s nimi se vydali i 
všichni rytíři a pážata, dokonce i hradní kuchyně. Co budou vysloužilí generálové dělat v budoucnu? Vrátí se 
ještě někdy zpět do akce? Vyrostou jejich mladší nástupci? A uvidíme ještě někdy Slymouše? To i mnoho 
dalšího se (možná) dozvíme během následujících měsíců, maximálně jednoho roku. Těšte se! 

Poslední ztráty a 
nálezy 

Byť jsme se snažili sebevíc, 
tak jsme ještě po odjezdu 
všech táborníků nalezli 
následující 3 ztracené věci. 
Pokud je někdo poznáte, tak 

napište na e-mail:  
perejane@sptlomnice.net a 
my Vám je zašleme poštou! 

Láska, sex a něžnosti 
Včera se objímal naprosto každý 
s každým, většina usedavě plakala a 
jen málokdo opouštěl vyklizené 
tábořiště s úsměvem. Rádi jsme se 
měli všichni dohromady a společně. 

A jestli i pro příští rok vydrží Bolt s Gepardem, Notka s Urnou, Pat s Well, 
Rocki s Bodlinkou, nebo Chackal se Sedmou se dozvíme až v průběhu 
příštího roku… Máme se zase na co těšit! 

Staňte se našimi fanoušky 
Na facebooku III. turnus SpT – 
Peřejné můžete sledovat i v průběhu 
roku aktuální dění našeho turnusu. 
Zde dohledáte odkazy na fotky, videa, 
noviny a spoustu dalšího. Také 
dostanete nejrychleji informace o 

všech srazech, brigádách a pochopitelně přihlášení na příští rok! 

Čeká nás 
Poslední dva a půl týdne prázdnin pro táborníky a nejmladší vedoucí, pro 
část vedoucích, po 14ti denní dovolené, zítřejší návrat do práce. A 
pochopitelně budou brzy i srazy o kterých budete zavčasu informováni. 
Sledujte nás! 

„DĚKUJI VÁM VŠEM! BLUR!“ (KOMÁR) 
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