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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé 

Mileny přejde do rukou našeho 
kuchařského tria během 
dopoledne. Oběd budeme mít 
ještě všichni z domovů, stejně 
tak odpolední svačinu. Prvním 
společným jídlem bude 
bramborová polévka 
s chlebíkem. K  druhé večeři 
bude chléb s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Počasí máme zase objednané! 
Tedy dva týdny teplíčka, sluníčka 
a občas nás během noci svlaží 
příjemný deštík. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          1 
2. II.   Poláci                0 
3. III. Francouzi          0 
4. IV. Němci               0 
5. V. Irské Fidži a Suva  1 
6. VI. Norsko              0 

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

 

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

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Labuš 
Kuchař: Láďa, Pískle, Labuš 
Zásobovač: Michal, Roman 
Zdravotník: Žába 
 

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma+Mat 
II.-Polsko: Error+Bodlinka+ 
                  Tarzan 
III.-Francie: Eda+Kecal+  
                  Nakladač 
IV.-Germáni: Wydra+Kiki 
V.-IFS:  Pat+Šimpo+Bolt 
VI.-Norsko: Vitalinea+Well     
                  + Kübel 

 

Služba a hlídka dne: 
5. oddíl 

Huliman: Šimpo 
 

Včerejší prasáci: 
Snad druhý turnus moc prasáků 
neměl a my se nastěhujeme do 
čistého. A kdo nám stany zase 
zaprasí? Budou to tradiční 
prasáci Perlák, Škorpík, nebo 
Miš? Či se zapojí někdo zcela 
nový? Již v pondělních novinách 
se dozvíte! 

Završujeme již třetí desítku! 
Zcela nová sprcha a podlaha! Stromy jsou pryč!?! 
Nejrychlejší! Velká obměna! Táborová vesnice?! Máme 6. oddíl! 

Opět se budeme opakovat, ale nejde to jinak. Letos otevíráme brány 29. Ročníku 
táborů SpT! Příští rok budou již třetí kulatiny, neuvěřitelné. Z našich vedoucích je 
již většina mladší než samotné SpT - pouze 10 lidí je starších a jen jeden jediný byl 
účasten na všech. Ano, pochopitelně je to zakladatel Labuš. Na pouhých 3 chyběl 

Wydra a na 5 Komár. Za ty desítky let se mnohé změnilo, ale zájem o náš tábor je stále ohromný. Také letos 
byl tuhý boj o volná místečka, a přestože jsme navýšili kapacitu na 76 táborníků (z toho letos jen 25 kluků!), tak bylo tradičně během 
pár minut plno. A náš turnus měl v rámci celého SpT dokonce nejrychleji přihlášeného táborníka! Stala se jím Tschee-tcha – velká 
gratulace rychlým rodičům. Po letech kralování Stráže nad Nisou (letos pouhých 5 táborníků) nám letos nastal ohromný příliv 
táborníků z jiné obce. Celkem 15 táborníků, tedy více než jeden oddíl, a jeden hlavní vedoucí jsou z Nučic. „Tak to tu ještě nebylo, a 
nepřesuneme tábořiště blíž k nám?“, glosoval neskutečnou situaci Hafík (pochopitelně také z Nučic – stejně jako 
Tschee-tscha). Stejně jako v předchozích letech vládla zájmu táborníků Anglie, letos doplněná Germány. O oba 
oddíly byl takový zájem, že jsme museli některé táborníky přeřadit do dalších oddílů. Půlkulatiny slaví také naše 
jedinečné táborové noviny! Již 15 let můžete každodenní táborové zpravodajství sledovat díky našim skvělým 
novinám a neuvěřitelných 6 let se navíc můžete kochat video-zpravodajstvím. V čele tábora je stále jako hlavní 
vedoucí Komár a programovým vedoucím nově Haše. Můžeme se těšit na příliv nové mladé krve. Labuš se nám po 
pár letech vrací za Láďou a Pískletem do kuchyně a my se můžeme jen těšit na to, co nám všichni tři navaří 
dobrého. Letos se velkých změn dočkají oddíly. Po loňských 5 ještě jeden přidáváme a do rodiny národů vítáme 
Norsko. Přestože nás loni po táboře opustili někteří tradiční vedoucí, tak máme za ně báječné náhrady! Zcela nově 
k nám přichází Eda a Tarzan, z táborníků už nám vyrostli Bolt, Kiki, Kecal, Nakladač a Šimpo, po roce se nám vrací Pat a dokonce 
zažíváme i návrat bývalého táborníka Kübela. Ten s námi jezdil ještě do Nové Vsi a vrací se po dlouhých deseti letech! „No tak to by 
mne fakt zajímalo, jak se člověk po deseti letech vrátí do SpT… Za tím musí něco být…“, mudruje na stránkách SpT přemýšlivý Srna. 
Ovšem ještě netuší, že Kübela přitáhla zpět Sedma, která s ním bydlí. Jako již tradičně jsme makali na tábořišti i během uplynulých 10 
měsíců. Kromě dvou super dětských srazů pod vedením Errora se na tábořišti ve velkém pracovalo a budovalo. Tou největší změnou 
je zcela nová sprcha, podlaha v zadní části Hradu, nově natřené a očíslované stany a hlavně stromy! Bohužel zejména sucho a kůrovec 
nadělaly své. Pod dohledem odborníka muselo být velké množství stromů v okolí tábora vykáceno, a pokud se nebesa nesmilují, tak 
porážení stromů bude bohužel pokračovat i v budoucnu. No a pochopitelně vše bylo opětovně natřeno, opraveno, přeskládáno, 

zkrátka stále zlepšujeme táborový komfort. Celý tábor se letos ponese v duchu velké výpravné etapové 
hry na motivy fantasy světa Zelánie, se kterým se táborníci již mnoho let mohou setkávat na jarních a 
podzimních srazech. Dále nás čeká opět řada kvalitních cechů, sportů, inovovaná petrachtace, kancelář 
LaKom, slavný 21. táborový ples, dále 22. olympijské hry SpT, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře a 
ukulele, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš… 

Utekl nesmrtelný démon! Jak?!? 
Je démon mrtev?!? Nebo opravdu není!? Zničí celý svět?!? 

Není to tak dlouho, co princ Leandr, syn krále Theodorica II., vedl archeologickou 
výpravu do magických pyramid dávno zesnulého krále Destinyho. Našli dávná vědění, 
magické artefakty, sochy známých králů i nesmírná bohatství. Ale to není vše, co tam nalezli… Princ Leandr 
svojí ležérností a neopatrností otevřel celu prastarému zlu… Démon Norgoth zde byl uvězněn královskými 
předky pomocí mocné magie, protože v dobách minulých téměř zničil svět. Princ Leandr, okamžitě viděl 
svoji chybu a rozhodl se démona zničit - ne ho jen uvěznit. Našel Magickou hůl - mocný artefakt - pomocí 

které by mohl Norgotha porazit. Ačkoliv rudý démon hůl zničil, Leandr nastražil léčku a s démonem se setkal. Mnozí by řekli, že jejich souboj 
byl epický a dokonalý, jiní by však řekli, že si Norgoth s princem jen pohrával. Přestože princ zdánlivě neměl žádnou šanci démona porazit, k 
překvapení všech zarazil Norgothovi dýku do hrudi. Démon se smál, když padal k zemi. Volal, že je nesmrtelný, ale před zraky všech se 
rozpadl v prach a zmizel z povrchu našeho světa. Princ se radoval, oslavoval poražení démona, ale jeho archeolog přišel s nečekanou zprávou. 
Norgoth, démon takzvaný fénixový, dle dávných legend vždy znovu povstane poté, co je poražen - což byl důvod, proč byl před sto lety pouze 
uvězněn. Nevíme ale jistě, jestli je opravdu mezi námi. Nevíme kde. Jediné co víme je, že jeho jméno nahání husí kůži všem, kdo ho slyší… 
dokonce i některým jednotkám SZS, která stále čeká na pravé muže, ženy a Ditu! 

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. Stejně tak vzkazy v návštěvní 
knize. Nebo na facebooku (III. turnus 
SpT – Peřejné) -  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 10. srpna 
2019 v 10:00. 

 

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

Láska, sex a něžnosti 
Po roce jsme tu s nejčtenější rubrikou a 
máme tu pro vás nejžhavější novinky. Na 
srazu jsme zahlédli skupinku dívek (přesněji Viki, Kiki a Miš) 

jak nadbíhají Horalovi. Ten se však nedal a věnoval se radši nové tábornici Hořčici. Ta 
našla zalíbení také u Šimpa. Tuto novou situaci pro vás budeme sledovat.  Notka se opět 
stane členem Germánského oddílu, aby mohla být poblíž Jezdce. Zvýře a Šašan se hádají 
o Ptáče. Po pěti letech se také potvrdila existence legendárního páru Veška! Můžete nám 
napsat váš tip, kdo se pod tímto názvem skrývá. I nadále pro vás sledujeme dění na 
táboře a tak se těšte na nejnovější informace ze života našich táborníků! Již tuto neděli! 

Čeká nás 
Poté, co tábořiště opustí druhý turnus, naplní ho děti našeho turnusu. Ty 
nejdříve ubytujeme, pak se s nimi seznámíme a rozdělíme se do družin. Čeká 
nás příchod 6 národů, které již dychtivě čekají, až je Sekce Zvláštních Služeb 
pošle na nějakou misi. Dorazí ale jiná organizace, ještě tajnější než je SZS, a ta 
nás odvede magickými branami, do zcela jiného světa. Večer si v Krčmě 
společně zazpíváme a možná si i vsadíme v sázkové kanceláři LaKom. 

Nezapomeňte 
Jen pro připomenutí - 
nezapomeňte na přibalení 
průkazu zdravotní pojišťovny, a vás několik zapomnětlivců potvrzení 

od lékaře! Bez potvrzení od lékaře není účast dítěte na táboře možná! 
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