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Stopařův průvodce po Galaxii!

29. ČERVENCE 2018 – NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Kecal s ručníkem! Opravdu 42?!?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani připraví kornflejky
s mlékem, ke svačině bude
ovocný trojboj (broskev,
švestka a jablko). K obědu si
dáme kuřecí vývar s rýží, a
jako hlavní chod nám Láďa
s Pískletem uvaří těstoviny
s boloňskou omáčkou sypané
sýrem. Ke druhé svačině
naservírují zas zeleninový
trojboj,
tedy
kedlubnu,
mrkev, rajče a rohlík.
K večeři si pak vychutnáme
chléb
s
tečkovanou
pomazánkou.
K případně
druhé večeři si dáme chlebík
s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Nečekali jsme to, ale
opravdu pršelo! Sotva jsme
během poledne přebrali
tábor, tak se na nás snesla asi
půl hodiny dlouhá přeháňka.
Nečekané přivítání. Ovšem
po jejím skončení sucho a
vedro přetrvává.

Bodový stav družin

1. I. Angličané
1. III. Francouzi
1. V. Irské Fidži a Suva
4. II. Poláci
4. IV. Němci
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V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který brzy
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: Žába

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma+Mat+Tom-tom
II. Error+Pylař+Bodlinka
III. Máca+Tony+Tobi+Psík
IV. Syréna+Morče+Žabka
V. Wydra + Haše + Well

Služba a hlídka dne:
4. oddíl - Germáni
Huliman: Žabka
Služba: Snejk, Lajka,
Nakladač, Ptáče, Buchta

Včerejší prasáci:

Stále ještě žádné prasáky
nemáme. Už se ale můžete
těšit, protože již dnes to zas
začne!

Horal s Tatrou první! Polsko nemá lidi!

Po měsíci pršelo! Pokřik jen Francie?! Irsko dobylo i Jamajku?!

Ještě než přijel Komár, nebo jakýkoliv jiný vedoucí našeho turnusu, aby
převzal tábor, už tu čekali Horal s Tatrou, kteří se na tábor tak moc těšili, že
dorazili už na desátou hodinu! Po příjezdu autobusu z Liberce jako první
vystoupil, již od počátku cesty s ručníkem a plavky připravený, Kecal. „Je to
fakt frajer! Jako jediný dorazil s ručníkem a ještě s číslem 42 na zádech!
Opravdový stopař!“, obdivoval Kecala zcela nepřipravený Srna. Když doběhl do tábora a zjistil, že
celý potok je už dlouho dobu zcela suchý a jediné co zbylo je vyprahlé koryto, byl celkem zklamaný.
„Aspoň, že jsme tu pro něj měli tu sprchu“ komentoval komentátorský veterán Haše. Zatímco
Angičané mají celých 17 lidí, Polákům 3 lidé dorazí z mnoha důležitých důvodů později, a tedy se musí zatím obejít s pouhými
11. „No to je teda vyvážený, to by mě zajimalo kdo to vymejšlel tohlencto...“ komentoval rozdíl
v počtu táborníků Srna. Na večerním nástupu byly některé oddíly zaskočené tím, že mají předvést své
pokřiky. Anglie se nenechala zahanbit a bravurně dala svoji letitou verzi pokřiku, Poláci se snažili,
Germáni se vzmohli na pouhé „čau“. Jediný oddíl, který měl pokřik vymyšlený nový, a dokonce
celkem dobře natrénovaný, byl oddíl třetí. Až teprve Irové se ohradili, že se žádný pokyn k vymyšlení
pokřiků ani nedal. „Však taky vůbec nic nevymysleli!“, ihned se ohradil Hafík.
Ale i přesto Francouzi za snahu a výborný výsledek bod dostali. Irové z Fidži a
Suva se celý den oháněli, že prý nejsou Irské Fidži a Suva, protože Suva je hlavní
město Fidži a že nedávno dobyli Jamajku, a tedy jsou Irsko, Fidži a Jamajka. „Stejně to mají spočítané,
protože Komár to tam má napsaný takhle a jak ho znám, tak to určitě nezmění!“, nahlas přemítal
zkušený harcovník Srna. Naprosto neuvěřitelná věc se stala
okamžikem převzetí tábora. Opravdu nám začalo pršet! Několik
měsíců Rabštejnská Lhota nepoznala kapek deště, a jakmile jsme dorazili, pršelo téměř
půl hodiny. Ovšem táborníci, kteří přijeli již o hodinu později, po dešti nenašli ani
památky. Tak uvidíme, za se s deštěm ještě letos setkáme.

Co říká nejčtenější kniha v Galaxii?!?
Vogoni se blíží! Jak pozemšťané stráví svůj poslední den?
Opsal Ford Prefect svoji diplomku? A co na to Srna?

„Co kdybych ti tak řekl, že nejsem z Guilfordu, ale
z jedné planety poblíž Betelgeuze“, omráčil Ford
Prefect Arthura Denta svou upřímností. „A že zítra
bude konec světa?“, pokračoval. A Subetasenzomatický
přijímač zatím divoce bliká ve Fordově kabele. „To
zrovna první, kdo navštíví Zemi, musí být Vogoni?“. Ale transgalaktická dálnice se holt
postavit musí. Už včera nás postihovaly výpadky elektřiny a to zatmění Měsíce také nebylo úplně tak
přírodní. Vogonské stavební lodě se již formují kolem Měsíce. A další zastávkou bude Země! Arthur
se pěkně opil, nevěřil Fordovi ani slovo. V „Krčmě U koně a podkoního“ se oba řádně napili, Ford
nechal obrovské díško, ale už ráno je krutá realita probere…. Mezitím se Sekce Zvláštních Služeb
opět formuje a přijímá nové a nové členy. Staří velitelé Basil a Johan se po dalším roce v důchodu
vrací do akce a mění se v prezidenta Zafoda Bíblbroxe a vládního pangkalaktického pavouka.

Co musíte vědět!

Telefon na tábor je 606 384 400, není
nejjednodušší se dovolat, mějte prosím
trpělivost a klidně zkoušejte znovu.
Mail tábora: perejane@sptlomnice.cz,
vzkazy táborníkům tiskneme a
předáváme. Můžete nás také potěšit v
návštěvní knize. Nebo na facebooku
(III. turnus SpT – Peřejné) - staňte se
našimi fanoušky a buďte s námi celý rok!

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 11. srpna
2018 v 10:00.
Hlavním vedoucím
tábora je Mgr. Petr Barannikov, držitel
osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí táborů.

Láska, sex a něžnosti
S prvním dnem tábora přichází i
první románky. Po příchodu dětí z
SPT-busu se Smajlík rozběhla za
Snejkem. Nakladač se snažil déle vítat
s Quaskou, ale ta se těšila na Srnu. Během táborového zahajování a úvodního
představování Bender i přes zařazení do jiného oddíl zůstal na blízku Gepardice. Od
našeho tajného informátora Urny (ikdyž už nepřijel na tábor, rozhodl se zůstat ve
službách novin SPT) jsme se dozvěděli, že Kosa a Skiller se nedostavili včas na večeři,
neboť trávili dlouhou chvilku ve stanu. Rychlík při večerní hře namísto kolegy z oddílu
doprovázel Ště-ně. Morče stále nocuje ve stanu s Žabkou a Pylař trávil několik hodin po
večerce ve stanu s Kiki. Co na to její otec? Opět jej
přetáhne vařečkou jako loňský rok? Uvidíme možná již
zítra… Další zprávy se k nám zatím nedostali, ale naše
nejčtenější rubrika v galaxii nebude v následujících
dnech zahálet.

Čeká nás

Země bude asi evidentně zničena, jak se zdá. Čeká nás tak
evidentně chaos a snaha o únik. Ale není kam unikat. Dopoledne
se naučí mužstvo a ženstvo morseovku, aby se pokusilo
Vogonům odvysílat zprávu orodující za planetu Zemi. Ale
úspěšnost je nejistá. A tak odpoledne budeme prchat bažinami,
přelézat provazy, hledat cestu přes zaminovaná území… Ale
bude to stačit? Dopoledne si tedy zahrajeme Záchranu z chaosu,
odpoledne pak Vysílání zpráv Vogonům a Přechod pobořenou Zemí.

„ČUS, JÁ JSEM BUŘT A MÁM RÁD ZÁCHOD... NO CO JE?! VŽDYCKY SE MI PO TOM ULEVÍ!“ (BUŘT PŘI SEZNAMOVACÍ HŘE)

