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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
dnes nabídne až večeři, tedy 
tradiční bramborovou polévku 
s chlebíkem. K  druhé večeři 
bude chléb s paštikou. 
 

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

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

V jakém oddíle je Váš táborník 
zjistíte na seznamu, který již brzy 

stáhnete na stránkách SpT. 
 

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

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

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma + Mat  + Horal              
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan  
               + Šimpo 
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška 
               + Verka  
IV.-Wydro-Germáni: Kübel  
               + Kiki 

V.-IFS:  Pat+Kecal+Bender 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Skiller     

 

Služba a hlídka dne: 
6. oddíl 

Huliman: Vitalinea 
 

Včerejší prasáci: 
Byli u 2. turnusu, my budeme 
mít vlastní nejdříve zítra…  
 

Sbohem Wydro! 
Nejenom pěkné a příjemné věci 
jsou součástí života... Jedna z 
těch nejsmutnějších se stala letos 
Během tragické události, ve věku 
pouhých 37 let, nás navždy 
opustil člověk, který byl s SpT 
spojen dlouhých 27 let. Budou 
to od letoška jiné tábory… 
Ovšem písně o něm budou u 
táborových ohňů znít navždy! 
Buď sbohem Wydro, dohlížej na 
nás! Nikdy na tebe, bramborový 
salátek, křesílko, Colu s rumem a 
Wydraforce  nezapomeneme! 

 
Wydra šmidra! 

Opravdu 30! Corona nás nezastaví! 
Povodeň jsme zvládli! Opět! Stromy stále mizí! 
Nové záchody! Je nás stále víc! Hlavně holek! Navždy Wydra! 

Ano, připomínáme to každý rok a letos tomu nemůže být jinak! Opravdu 
máme letos již 30. (opravdu třicátý!) ročník táborů SpT. Ze všech lidiček, 
kteří s námi jedou, je pouze 8 starších než samotné SpT! Je neuvěřitelné, 
co mladičký Labuš před třemi desítkami let vytvořil. Plány na oslavy jsme 
měli veliké, ale bohužel Corona-krize nám toho spoustu zhatila… Ale my 

se nedáme a tábory pořádáme i za nově nastavených opatření. Bohužel oficiálně musíme zakázat veškeré návštěvy a mezi jednotlivými 
turnusy je nutné mít zákonnou 8 hodinovou prodlevu. Kromě Corony nás v červnu zasáhla také velká voda, která se prohnala celým 

tábořištěm a odnesla naše mosty přes potok. A také spoustu štěrku… Naštěstí se 
nedostala až k Hradu, tudíž veškeré uložené věci přežily! „No 
naštěstí to nedopadlo jako před deseti lety, kdy nám všechny 
věci odplavaly, dodnes jsem nepřekousl odplavené plyšáky“, 

nechal se slyšet Haše. Na vodu jsme zareagovali okamžitě. Na hřiště byl přivezen nový písek a celý prostor 
tábořiště dostal nové hromady a hromady štěrku. Corona nám také překazila plány na opravy a vylepšení na tábořišti. Přesto, jakmile 
to situace v republice jen trochu umožnila, tak jsme po malých skupinkách vyrazili pracovat. Drobné úpravy prodělala koupelna, 
kuchyně, chatičky a hlavně záchody, které jsme rozšířili o dvě krásná nová místa. Tady jsme nemohli jinak, protože nová nařízení 
žádají vlastní záchod pro kuchyni i marody… stejně tak vlastní kohoutek s vodou! „No to mi hlava nebere, kdo tohle může vymyslet. 
To budeme mít brzy záchod pro hlaváka, programáka, zásobovače i návštěvy?“, kroutí nad novou legislativou hlavou Hafík. Bohužel 
ani letošní přísun vody nezachránil množství stromů kolem tábora a tak bude většina táborníků překvapena, co 
všechno je pokáceno. Jako již tradičně proběhla na začátku roku dobrodružná hra pro rodiče – „přihlašování na 
tábor“. Opět to byla otázka pouhých pár minut a byli jsme zcela přeplněni. Moc nás těší váš zájem, bohužel 
jsme opět nemohli vyhovět všem. A to jsme znovu (a znovu) navýšili kapacitu a pořídili další nové stany. Jako 
již tradičně se nejvíce dětí hlásilo do Anglie a Wydro-Germánů. Zde jsme opět museli některým žádostem 
nevyhovět a dát táborníky do jiného oddílu. A opět nám dominují holky! Tentokráte to je již drtivá převaha 
65 % holek a 35 % kluků. „Tak aspoň bude konečně z čeho vybírat, to beru!“, liboval si po tomto zjištění Hafík. Již 16tým rokem 
budete každý den sledovat naše noviny a neskutečných 7 let pravidelná každodenní videa! V čele tábora je stále jako hlavní vedoucí 
Komár (již nikdo netuší jak dlouho) a program bude mít poprvé duo Haše-Error. Můžeme se také těšit na příliv nové mladé krve - 
z táborníků už nám vyrostli Horal, Bender, Verka, Lyška a Skiller. Po roce se nám vrací Tom-tom. Bohužel nás navždy opustil Wydra, 
jehož jméno ovšem s námi bude navždy u Wydro-Germánů!  Celý tábor se letos ponese v duchu etapové hry připomínající 30. let 
SpT. Dále nás čeká opět řada kvalitních cechů, sportů, okleštěná petrachtace, sázková kancelář LaKom, slavný 22. táborový Ples, dále 
23. Olympijské hry SpT, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře a ukulele. A možná, možná přijde i Slimouš… 

30 let vlády císaře smrti! Fuj!  
Dokáže se mu někdo postavit? Vrátí se svoboda? Následujte krále! 

Po tisíciletí vládla naší galaxii Valorionská Aliance, která se snažila držet mír, jak jen to šlo. Poslední století však čelila 
velkému nárůstu kriminality, se kterým si nevěděla rady. To se vše změnilo před 35 lety, kdy generál Alastor porazil 
největší kriminální organizaci, jejíž vliv ovládal politiku více než 800 planet. Po dlouhé době v galaxii zavládl skutečný mír 
a svoboda, až dokud se ten stejný generál o 4 roky později nerozhodl, že převezme vládu, aby zajistil, že jeho vydobytý 

mír vydrží. Nastala občanská válka, kterou Generál Alastor vyhrál, prohlásil se za císaře a nyní vládne celému známému vesmíru. Nyní je to 
téměř třicet let zpátky, kdy Aliance padla a Alastor převzal vládu. Utvořil císařství, a jednotlivé díly galaxie rozdal na správu svým věrným a 
zničil světy, které se mu postavily. Mír vskutku nastolil, válka takřka neexistuje, protože si nikdo nedovolí jednat, všichni žijí pod jeho bičem a 
bojí se o své životy. Ne nadarmo se mu začalo říkat “císař smrti”. Ne všechna naděje je však ztracena, naštěstí totiž zbylo několik skupin 
bojujících ve jménu Valarionu, které bojují za svobodu a práva občanů. Valarionská 30. legie zůstala věrná Alianci a svému králi Molternovi, 
nyní jsou největším symbolem a mocí odporu. V poslední době je žít pod císařovou vládou horší než kdykoliv předtím, odboj proto nalézá čím 
dál větší podporu mezi utlačovanými občany, z nichž se do řad Aliance přidávají noví rekruti den co den, na pomoc v boji proti Císařství. 
Většina těch, kteří byli skutečně schopní a ochotní císařství odporovat, však bohužel padla již ve válce. Ale rodí se nové generace a mladí lidé si 
uvědomují, že i když nic jiného než krutou vládu Císařství neznají, určitě musí být něco lepšího. Přece se nenecháte celý život utlačovat. Je na 
čase stát se součástí Legie, přidejte se v boji za mír a lidská práva. Staňte se členy odboje a pomožte 30. legii získat zpět svobodu a spravedlnost 
pro všechny! Osud vesmíru je jen ve vašich rukou. Jediný pravý král Moltern 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 15. srpna 
2020 v 9:00. 

 

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

Láska, sex a něžnosti 
Opět se dočkáte těch nejžhavějších drbů, 
tajného sledování, šmírování a skryté 

kamery. Dlouhá doba odloučení určitě naše táborníky poznamenala, ale i tak máme pár 
zajímavých zjištění! Ptáče stále tajně touží po Spíďovi s Betym. Jezdec se nemůže dočkat 
Kosatky, ale v záloze má stále Žalku. Zejn s Jedlíkem už plánují, jak budou společně ze 
stanu šmírovat Carol a Pampel a Tatra společně se Suri budou opět usilovat o Wakua 
s Leem. „Jen škoda, že už nejede Srna, ten byl fakt sladkej“, lituje na dálku zarmoucená 
Karma. A jak to bude všechno probíhat dál? Na všechny holky se rozhodně nedostane, 
tak to bude tuhý boj o každého kluka! Více se dozvíte již v neděli po půlnoci! 

Čeká nás 
Pozdně odpolední příjezd táborníků. Po rozdělení do stanů a 
oddílů nás bude čekat úvod do našeho příběhu. Král Moltern 
s 30 legií a SZS hledá dobrovolníky na boj s císařem smrti. 
Snad se vše podaří bez problémů a třeba budeme moci projít 
astrální branou. 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! Letos navíc prosím dejte dětem navíc několik roušek a 
příruční desinfekci. Zároveň nejsou možné návštěvy na táboře! 
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30 let táborů SpT, aneb „Jak šel čas...“ 
1991 - "Táboření KMV" 

 
1992 - "Táboření KMV" 

 
1993 - "3. tábor KMV" 

 
1994 - "4. tábor Společnosti 

pro tábor" 

 
 

1995 - "Rytíři grálu" 

 
 

1996 - "Les ztracených snů" 

 
 

1997 - "Vesmírná legie" 

 
 

1998 - "Brambora Hernanda 
Corteze" 

 
 

1999 - "Trosečníci v čase" 

 
 

2000 - "Jablko sváru" 

 

 
 
 
 

2001 - "Dokud vlak nezastaví" 

 
 

2002 - "Jméno krále" 

 
 

2003 - "Matka pralesa" 

 
 

2004 - "Večeře u Jásira" 

 
 

2005 - "Vytáhni tu ruku!" 

 
 

2006 - "Rohy vzůru!" 

 
 

2007 - "Nas ne dogoňat! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2008 - "Semper fidelis! 
Osamělí proti zradě!" 

 
 

2009 - "Za nás, za Jižany!" 

 
 

2010 - "Prometheova játra" 

 
 

2011 - "Zlatý hřeb" 

 
 

2012 - "Ať žije král" 

 
 

2013 - "Plavba za pokladem 
zatracených" 

 
 

2014 - "Robinson. The true 
story" 

 

2015 - "Robin Hood - hrdina 
Sherwoodský" 

 
 

2016 - „Merlin!?“ 

 
 

2017- „Staré pověsti Tscheské“ 

 
 

2018 - „Stopařův průvodce po 
Galaxii“ 

 
 

2019 - „Legendy Zelánie“ 

 
 

2020 - „30. legie“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




