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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
dnes ke snídani naservíruje 
speciální Suchý koláč a bílou 
kávu. Ke svačině nám natrhají 
jablka a k obědu potom uvaří 
pórkovou polévku s vejcem a 
srbské vepřové rizoto, červenou 
řepu a okurku. Odpolední 
svačinkou bude rohlík s máslem 
a okurkou a k večeři si 

pochutnáme na chlebu se 
salámovou pomazánkou a 
salátem koleslafem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Trošku nám zapršelo, zahřmělo, 
ale jinak bylo hezky, ono to 
vlastně i s tím deštíkem šlo, 
protože aspoň nebylo takové 
sucho. A stejně tak by to mělo 
pokračovat ještě pár dní, na hry 
je tohle počasí perfektní.  
 

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 
Noviny: Error, Komár 
 

Vedoucí oddílů: 
I. Sedma+Mat 
II. Error+Bodlinka+Tarzan 
III. Eda+Kecal+Nakladač                          
IV. Wydra+Kiki 
V. Pat+Šimpo+Bolt 
VI. Vitalinea+Well+Kübel 

 

Služba a hlídka dne: 
6. oddíl 

Huliman: Well 
Služba: Jedlík, Perlák, Suri, 

Vitacitýna, Srna, Ty-ger 
 

Včerejší prasáci: 
Zítra jich očekáváme spoustu, 
máte se na co těšit!! Bude to 
Miš? Co Škorpík? Nebo oba?!? 

Autobus včas! Magická brána!  
Nabarvené hlavy! Pochroumaná Suri! Marodka! 
Všichni zmoženi! Na WC vždy s kolíčky! První tresty! 

Poprvé za 8 let nám přijel autobus 
včas, ale nejen to, on přijel 7,5 
minut před plánovaným příjezdem a 
podle všech zdrojů ani jednou 
nezabloudil! „Tak na tohle čekám 
od té doby, co jsem tu byl jako malý 
táborník, dokonce se nás ani jednou 

nezeptal na cestu a sám věděl jak se dostat z Turnova do Jičína!“ komentoval řidičův výkon 22 letý Haše. Hned prvních 5 hlav co 
z autobusu vykouklo, mělo nabarvenou hlavu! Na červeno, modro a někdo i na zeleno. Nejprve jsme mysleli, že všichni mají nějaké 
paruky, které koupili v sámošce po cestě. Jakmile ale Škorpík začal tahat za Buřtovo vlasy aby mu paruku sundal, rychle jsme zjistili, že 
barva je pravá. A stejně tak zdá se i u ostatních. Asi je to nějaká nová móda, které nerozumíme. Zato Srna 

tomu prý rozumí „Oni to nosí, protože pak vypadaj hustě, a já 
si nakreslil diagramy a vypočítal jsem, že za 5 let bude víc 
táborníků nabarvených než těch co nabarvení nejsou...“ 
vysvětloval logický Srna. Suri byla před táborem s gymplem na 
závodě a byla tam prý ‘divná podlaha‘, a kvůli tomu si vyvrkla 
kotník, no a teď na táboře musí chodit o berlích. Tedy ne, že 

by to nešlo. Během včerejšího transportu světla vyřešila přenos svíčky tak, že jí prostě dala do ruky Kecalovi, 
který jí se vším rád pomůže. „Tak to bych rád věděl, jestli by svíčku přenesl i mně..“, mumlal opatrně kráčející 
Hafík. Většina vedoucích dorazila včera již během dopoledne tak, aby převzali tábor od druhého turnusu, 
zajistili vše co je potřebné a dokoupili zásoby. Bylo to celkem dost práce, tak není divu, že již první večer byli 
všichni dost unavení. Co nás ale překvapilo více, bylo to, že děti jsou taktéž unavené. Nebo aspoň velmi vzorné, protože po večerce, 
což je celkem výjimečná situace (obzvláště první den), byli všichni tiší jak myšky. „Jó to já když jsem jezdil jako táborník, to bylo jiné! 
Pařili jsme nejenom první noc až do rána!“, ospale prohodil Bolt a šel si lehnout. Nové tábornice se ptaly Ronjy jak se dostanou na 

záchod (asi nedávaly pozor při nástupu) a Ronja jim dychtivě vysvětlila, kudy mají jít. Ovšem to 
nejdůležitější co jim sdělila nás velmi překvapilo. Než půjdou na kadibudky, musí si sehnat kolíčky 
(ona si vždy nosí u sebe) a dát si je na nos, prý se to 
prostě musí. Prvním marodem tábora se stal Error, který 
tak dlouho lovil mušku z oka, až si jej celé rozdráždil a 
během odpoledne chodil po táboře se zalepeným okem. 
Těsně před uzávěrkou novin se nám přeci jen poštěstilo 

a našli jsme párek nespavců! Po drobné rozcvičce si Bender se Srnou opět zalezli do spacáků 
a už spokojeně klimbají. Večer se celý tábor přesunul v čase i prostoru a pomocí přenosu 
světla a průchodu magickou branou se každý ocitl v naprosto jiném světě… 

Krále nikdo neposlouchá! Slavnosti nebudou? 
Král má nového rádce! Pomůže Žezlo moci? Leandr povede expedici!! 

Blíží se nám Slavnosti Bohů a s nimi spojený příjezd šlechty z okolních království. 
Král Thedoric II. sice zaúkoloval své poddané, ale zdá se, že pro ně jeho slovo 
nemá žádnou váhu a nikomu se do ničeho nechce. V tento okamžik však na scénu 
vchází neznámý muž, na kterého král zavolá své stráže, kteří, stejně jako ostatní 
poddaní, přijdou ke králi zcela znechucení a znudění. Muž v černé kápi muže seřve 
a donutí je slušnému vychování - před králem pokleknout a tázat se, co si od nich 

žádá. V moment kdy stráže opravdu pokleknuly, král si uvědomil, že tento muž se mu bude při jeho vládnutí hodit 
a okamžitě ho jmenoval svým rádcem. Tento muž, který se představil jako Togron, svoji novou roli přijímá a dává 
králi svoji první radu - je potřeba získat z dalekých končin Žezlo moci, které nejen zajistí královu ohromnou moc, 
ale taktéž porazí přicházející temnotu. Král tedy okamžitě zaúkoloval svého syna, prince Leandra, aby se této expedice ujal. 

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 
Už v autobuse se k sobě tulili Žalka a Buřt, 
sice se prý rádi moc nemají, ale strašně moc 
se jim líbilo, že mají oba nabarvené vlasy. 
Ještě více se ovšem k sobě tulili Jezdec a Horal. Hned jakmile 

dorazili do tábořiště, Jezdec se Skillerem se nacpali do stanu číslo 17 (ke Kosatce) a 
vysvětlovali „jak to tady funguje“ nové Hořčici, té se však jejich vysvětlení moc nelíbilo, 
tak utekla a sedla si ke krčmě vedle Srny. Ten se jí zdá sympatičtější a ona je podle něj 
prý „taky hodně fajn“. Na nástupu jsme četli dopis od Náti adresovaný celému táboru, 
Jezdec se přitom div nerozbrečel, když poslouchal sladká slova své staré lásky 
z minulého roku. Náťa nakonec ale slíbila, že se pokusí příští rok přijet, tak to už se 
trochu uklidnil. Miši se zalíbil Horal, ten má ale své oči jinde, tak jí nechtěl ani pustit do 
svého stanu, to jí však neodradilo a celé odpoledne pak strávila sedíc před jeho stanem. 
Už se nám formuje i spousta nových párů, na to si však budete muset počkat do příště! 

Čeká nás 
Expedice bude potřebovat naverbovat spousty vojáků, dobrodruhů a 
hlupáků, kteří netuší, co taková dobrodružná výprava znamená. Čeká 
nás tedy verbování jednotek, zmapování táborového okolí a různé 
dobrodružné zkoušky. Téměř celý zbytek dne bude věnován 
oddílovému volnu a s ním spojenému tvoření vlajek, vymýšlení pokřiků, 
přípravy šátků a dalším pro oddíl důležitým věcem. V podvečer 
vyrazíme na královský hon, abychom nalovili zvěř na jídlo či trofeje.  

“HELE, PROČ JE TADY V TOM AUTOBUSE MIKROVLNKA? ... JO AHA, TO JE ZÁCHOD!!“ (ŠKORPÍK V AUTOBUSE) 
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