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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny naservíruje poslední 
snídani. Bude to vánočka, různé 
druhy mazanců a čaj. Pak už si 
kuchyni převezmou kuchařky 4. 
turnusu. 
 

Jaké bylo počasí? 
Nejprve tradiční teplo, sluníčko. 
Před polednem se začalo 
zatahovat a zaslechli jsme zvuky 
bouřky. První kapky deště 
přerušily dražbu na hřišti a 
následující tři hodinky lehce 
pršelo. Naštěstí po šesté hodině 
začal déšť ustávat a díky tomu 
jsme mohli slavnostní nástup 
uskutečnit venku! 
 

Bodový stav družin 
IV Imperium 167 
I Unie 163 
II Vlci 150 
III Bagety 133 
VI Troppové 112 
V Federace 98 

 

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

 

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  

 

Služba a hlídka dne: 
Na dalších 14 dní 4. turnus 
 

Včerejší prasáci: 

Našlo se jich poslední den 
celkem dost, ale tím největším 
Prasákem letošního tábora je…. 

Škorpík! 

Wydro-Germáni to zvládli! Rozstřel! 
KONEC! Vyhlášení ve tmě! Poslední triskoška! 
Průtrž mračen! Nekonečná Dražba i podpisy! Díky! 

Boj o první místo byl napínavý až do konce! Angličané mocně 
finišovali, poslední dvě vysoce hodnocené etapy dokonce vyhráli, ale 
nakonec to nestačilo! Rozstřel jednoznačně ovládli, ale ještě maličký 
kousek přeci jen chyběl! Potlesk ale patří všem, kteří se snažili, celých 
čtrnáct dní bojovali a hlavně si to tu užili! Slavili Norové, kteří 
nakonec po bídném začátku poslední místo opustili, ale nesmutnilo 

ani poslední IFS. Jak je již zvykem, tak jsme finální výsledky protahovali a napětí vrcholilo. „Já 
už fakt lád věděl, jestli vyhlála ta Anglie, nebo Gelmáni!“, snažil se popohnat vyhlášení Hrášek. Předtím jsme 
ovšem ocelili úklid stanu u Mauglee a Adel! A naopak neocenily bordel u Škorpíka! 
Holky dostaly velké Toffiffe, kdežto na Škorpíka se sneslo vejce, které zázrakem 
z prázné ruky vykouzlil Komár. „Kouzlo, kouzlo, kouzlo“, neslo se ještě mnohokrát 
nástupištěm a z klobouku byl například vytažen myšák Roger. Jednotlivé družiny pak 
zvolily své nejlepší zástupce! Byli jimi: Spíďa, Viki, Plameňák, Jezdec, Šašan a Ty-Ger! 

Tito hrdinové pak slavnostně naposledy stáhli táborovou vlajku. Budiž jim věčná čest a sláva! Jelikož nám 
celé odpoledne propršelo, tak se nástup (netradičně) protáhl. Protáhla se také legendární Dražba, která pod 
vedením skvělého Tom-toma započala před Pódiem, pak se 
přesunula na hřiště, aby se urychleně před deštěm schovala do 
Krčmy. Někteří peníze utráceli ve velkém, jiní měli ohromné 
bohatství.“ Já už mám pět tisíc, teda vlastně šest!“, chlubila se 
prachatá Mayka. Co naši táborníci vydražili, se dozvíte sami za 

pár hodin. A že se máte na co těšit! Nástup jsme odkládali a nakonec se vyplatilo. Déšť 
ustal a my jsme mohli býti venku na nástupišti. Po vyhlášení čtvrtého a třetího místa by se 

napětí dalo krájet. Ale všeho do času, tak jsme ještě táborníkům rozdali krásná nová trička, 
Peřejanské odznáčky a také tradiční fotografii. Její podepsání trvalo vedoucím mnoho a 
mnoho hodin a zejména pro ty, kteří k podpisu přidávají i nějaký ten piktogram, se jednalo 
téměř o nekonečnou dobu. Ale zpět k vyhlášení! To probíhalo již 
po tmě pod září donesených reflektorů. Ještě dvě speciální ceny 
byly rozdány. Čiquita za nejvíce splněných táborových dovedností a 

nakonec Hrášek za nejroztomilejšího táborníka a skvělého novinového komentátora! A jaká byla jeho cena? 
Pochopitelně, že konzerva hrášku! Tak snad si to hrášci spolu užijí! No a pak to přišlo! Po vyhlášení druhého 
místa se strhla bouře jásotu u Germánů, jejich pokřik nově končil slovy: „pro Tebe Wydrísku!“. A nejenom 
pro Tebe! Po závěrečném BLUR! se všichni vrhli na odměny, na objímání, popisování táborových šátků a 
sebe navzájem! Dnes ve vanách budou možná mizet mnohá táborová jména… 

Konečně MÍR!!!!!!!! Císař vypnut!?!! 
Aliance obnovena!! Císař nebyl zlý?! Zeta ukončena!! 

Komandérka Diametia zjistila, že císař přesunul celou svou armádu do Valorie - kapitolu celé galaxie. 
Informaci předala králi Molternovi a radila, že bychom měli počkat, až se nějaká část císařské armády oddělí a 
zaútočit. Král Moltern ale takovou trpělivost neměl. „Máme žezlo moci, Matfyziovo motory… Zaútočíme 
teď!“ odvětil. A byl to chytrý tah. Část císařské armády byla rychle poražena. I přesto, že král Moltern neměl 
takovou početní přesilu, bitvu díky Matfyziově technologii s přehledem vyhrál. Zeta dokonce císaře po bitvě 
dohnala. Císař Zetu porazil tím, že se jí naboural do robotických součástí těla a vypnul je. Ovšem Zeta Alastora 
zdržela a král Moltern s Tiberiem císaře po bitvě dohnali. Císař nicméně dostal krále Molterna i celou jeho 

družinu během chvilky na kolena. Když si všimnul žezla moci, okamžitě jej králi vytrhl z ruky, a po zamyšlení prohlásil, že už 
chápe, jak se králi podařilo tak rychle sjednotit většinu Galaxie. Žezlo moci totiž funguje jako sjednocovací zařízení. Kdokoliv má žezlo moci, 

toho má lid nepřekonatelnou touhu následovat. Android Alastor Uviskgo tedy vysvětlil, že Moltern proti němu 
vyhrál hlavně proto, že získal zmíněné žezlo moci. Alastor před 30 lety násilím převzal od Molterna vládu za 
účelem nastolení totálního míru. Císař uznal selhání své strategie a prohlásil krále Moltenrna za právoplatného 
vládce galaxie. Je si jistý, že Moltern už bude vládnout dobře. Poté, co císař předal králi Molternovi jeho 
právoplatné místo – vládce galaxie a veškerého známého vesmíru, android Alastor se prostě vypnul. Král pak 
vysvětlil, že mír je sice důležitý, ale císařovo řešení bylo špatné. Věřil také, že by bylo špatné použít žezlo moci 

k udržení galaktického míru, a kdyby věděl, co žezlo dělá, nevyužil by ho od samého počátku vůbec. Cena za totální mír je ztráta svobody, a to 
není dobrý obchod. Život bez svobody postrádá význam. Jak nám císař dokázal, umělá inteligence lidem vládnout nemůže. Je to velice užitečný 
nástroj, ale musíme být navždy opatrní. Král Moltern pak večer odměnil všechny jedince, kteří mu k vítězství pomohli. 

Konec se blíží! Je to děs! 
Konec tábora je v sobotu 15.8.2020 
v 9:00. Později prosím nejezděte! Musíme 
dodržet lhůtu mezi turnusy, kterou nám 
ukládá aktuální legislativa. Prosíme 
všechny rodiče, kteří by přijeli výrazně 
dříve, aby jeli do tábora opatrně, protože 
budeme vypravovat  pěšky po příjezdové 
cestě táborníky, kteří jedou busem. Dále 
prosíme všechny, kteří by měli nějaké 
změny oproti přihlášce, aby upřesnili 
odjezd dětí na: perejane@sptlomnice.cz. 
Doufáme, že autobus nenabere během 
cesty příliš velké zpoždění, ale i tak Vás 
prosíme o trpělivost. 

Láska, sex a něžnosti  
A jaké letní lásky nakonec vydrží? Kdo bude 
na koho nejvíce vzpomínat? Asi všichni na 
všechny! Celý včerejší den se každý objímal 

s každým. Přelétavá Pampel vyměnila Zejna za Jedlíka a následně skončila v náruči Hafíka. 
Ten ale na závěr večera dal přednost Kose a Pampel musel stačit Sloupeček, kolem kterého 
se tulila společně s Well. Zejn nelenil a celou triskošku trávil v náručí Mayky. Miš se nehnula 
od Šimpa a Kiki tradičně od Čiquity. Spíďa střídal Žužu a Ankí a Dryft pobíhal celý den za 
Viki. Anýša se nakonec Zap-Zapíka nedočkala, stejně jako Plyš Snejka. Betty zalezl do 
chatičky společně s Myky a Strašilkou a chudák Zvýře se celý večer nemohl dostat dovnitř. 

Čeká nás 
Balení, bulení, odjezd. V 9:00 se zaklapne brána za našimi 
posledními táborníky, bude následovat pauza 8 hodin. Během 
ní se veškeré nemoci dle zákona rozutečou a bude moci 
nastoupit 4. turnus. Fňuk… 

  „DĚKUJI VÁM VŠEM!“ (KOMÁR) 

mailto:perejane@sptlomnice.cz

