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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u 
Veselé Mileny nabídne 
buchty a ovocný čaj, ke 
svačině švestky a jablka, 
k obědu bude nejprve vývar 
ze žeber prasátka Pepy a jako 
hlavní chod pak penne 
s boloňskou omáčkou, nebo 
s kakaem. Svačina bude koláč 
a k večeři chléb 
s pomazánkou.  
 

Jaké bylo počasí? 
Počasí nám zatím přeje a celý 
včerejší den se nesl ve 
znamení slunečné oblohy a 
vysokých teplot! Snad nám 
to vydrží 
 

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: 
1. oddíl - Anglie 
Huliman: Horal 

Služba:  
Hafík, Carol, Kosa, Suri, 
Ankí, Ty-Ger 

 

Včerejší prasáci: 
Ještě jeden den a už tu budou! 
Máte se určitě na co těšit. Bude 
to Miš? Škorpík? Nebo někdo 
jiný? Čtěte již zítra! 

Začali jsme! Barevné hlavy! A Miš! 
Autobus zase pozdě! Dvojka se nevrací!?! 

 LaSyčka nastupuje v Jičíně?! Prales kam se podíváš! Kromě lesa! 
Sice s určitými omezeními danými letošní situací, ale přesto 
jsme začali! Postupně se nám sjížděli táborníci ze všech 
koutů republiky a také náš tradiční Tallhoferův expres. Po 
loňské rychlé jízdě jsme letos zažili tradiční zpoždění. 
Nejprve jsme v  Jablonci čekali na LaSyčku, 5 minut pozdě, 
10 minut pozdě, 15 minut, nic… Když Kiki omrzelo čekat, 
tak se rozhodla zavolat LaSyččiným rodičům a zeptala se, 

kde jsou.. A oni, že prý nastupují v Jičíně. Asi nějaká chyba v systému. No naštěstí nic tragického. „Po dlouhé době se 
minulý rok povedlo, že byl autobus včas, 
řidič se tu cestu naučil a už bylo celkem 
jistý, že nás tak prostě bude vozit… A pak 
se opozdíme kvůli administrativní chybě.. 
Musím uznat, že autobusové dobrodružství 
při cestě na tábor je pro mě za těch 14 dní 

vždy jeden z nejlepších zážitků“ komentoval Haše. Naštěstí všichni dorazili v pořádku (a 
doufáme, že i zdraví), byli rozděleni do stanů a oddílů a mohli se vrhnout na první táborovou 
večeři – tradiční bramboračku. V tábořišti nás překvapilo, jak je všech no zarostlé. Ale nejen 
v tábořišti, hlavně všude okolo. Bývalá zkratka do Rabštejnky jakoby neexistovala. Asi se příroda 
snaží ukázat, že má ještě stále sílu bojovat. Stromů opravdu je mnoha částech (bývalého) lesa 
poskrovnu a táborníky dnes čekají mnohá překvapení na místech, která léta znali a dnes již 
nepoznají. Kromě čekání na bus jsme včera čekali i na první oddílové opozdilce. Během 
družinového volna se nám Poláci tak zabrali do seznamovacích her, že po nich bylo vyhlášeno 

pátrání a málem vzlétl i policejní vrtulník. „Ještě že jsme ho nakonec nevolali, bylo jasné, že se někdy musí objevit..“, 
oddychl si Haše, kterému se večerní hra zpozdila pouze o půl hodiny. Jako velkou novinku si pro letošní rok vedoucí 
připravili překvapení v podobě barevných hlaviček. Každý vedoucí získal novou krásnou podobu v oddílových 
barvách. „Je to super nápad, doufám, že tu nebude žádný srabík a všichni do toho půjdou!“, hrdě nesl modrou barvu 
na hlavě Horal. To ještě netušil, že se opravdu jeden najde… Asi nějaký Error… Ale oproti tomu jak přijela vyzdobená 
Miš to je naprostá pohoda. „No já když jsem jí poprvé doma viděla, tak jsem se strašně lekla! A táta prý s ní týden 
nemluvil!“, sdělila nám informovaná Plyš. „No třeba to z ní během těch 2 týdnů opadá..“, doufal zděšený Hafík. 

Cesta do budoucnosti! Král má nové rekruty!!  
Všichni jsou zatčeni!? I táborníci skončili ve vězení!! Co bude dál? 

Když jsme novým (ale i ostříleným) táborníkům 
vysvětlovali, jak to tady všechno funguje, přerušil ná 
cizinec, který tvrdil, že je vědec z budoucnosti. Jako 
důkaz nám ukázal výpočty matematiky tak pokročilé, 
že jí nedokázali pochopit ani ti nejchytřejší z nás. A 
přišel k nám z budoucnosti, protože si vypočítal, že je 
velice pravděpodobné, že se s ním do budoucnosti 

vydáme a pomůžeme mu. Protáhl nás časoprostorem do své galaxie. Nestihli jsme se ani zorientovat 
a již před námi stál hrdinný král Moltern, který se nám snažil vysvětlit, že galaxii ovládl zlý císař jménem Alastor Uviskgo. Bohužel téměř 
vzápětí přišel arcigenerál Vett s armádou a všechny táborníky spolu s králem i královo družinou zajal ve jménu císařství, proti kterému právě 
před chvílí král Moltern mluvil. Prý nás chtějí všechny za zradu prodat do otroctví, tak snad se nám podaří nějak utéct…  

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 
Žalka se hned po příjezdu přitulila k Buchtovi a od té doby 
se od něj nehnula. Tajný informátor Urna nám poslal 
informační dopis již s předstihem, takže to skončilo na 
prvním turnuse. Informace nám ale naštěstí bezpečně uložili, 
takže to ničemu nevadí. Karma skutečně udržovala, i mimo 
tábor vztah se Srnou. Hárty se divila, že ve včerejších 

novinách nikterak nefigurovala, tak se pro jistotu hned po příjezdu nastěhovala k Jezdci 
do stanu. „To je jistota, já prostě v těch novinách musím být!“. Již po večerce si mnozí 
ve stanech a chatkách vyprávěli o nových objevech. Zejn s Jedlíkem se přes celtu 
povídali s Ržízkem a Šašanem o Palmě a M´lounovi, ty ovšem spíše myslí na Schintiho 
s Fordem. 

Čeká nás 
Ráno nás čeká tradiční mana s netradičním využitím, dopoledne budeme trénovat nové 
rekruty, bude čas na družinové volno a odpoledne osvobodíme spoustu zajatců. 

Děkujeme! 
Ještě jednou moc a moc děkujeme všem 
rodičům, kteří nám přivezli něco ze své 
zahrádky, něco upečeného, či něco tekutého! 
Děkuji Vám všem! Na oplátku vám slibujeme 
14 dní pohody a odpočinku od dětí. A můžete 
jej užívat podobně, jako v nejpočetnější 
táborové vesnici, v Nučicích. Tam to rodiče hromadně oslavili již včera! 
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