
 

Sobota 29/8/2020 Cena: 2000 thd 

Tým při svačině: „Opice, máte všichni banány?“ 

Tábor je v obležení: „Útočí na nás banditi, připravte se!“ – „Tak já jdu do sprchy…“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně:  Vafle s jogurtem, kakao 
Svačina: Chleba, ovoce, zelenina 

Oběd: Dobroty od maminky       
 
Počasí:  
V noci nás přepadl déšť, snad zítra poleví a 
bude hezky, aby se nám dobře skládaly 
stany 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  55 bodů 
Hadi:  57 bodů 
Tygři:  47 bodů 
Kočky:  61 bodů 
Opice:  47 bodů 
Medvědi: 50 bodů 
 
Konec tábora: 
Tábor končí v sobotu 29.8.2020 v 11 
hodin. Příjezd do tábora autem je možný. 
Autobus odjíždí dle jízdního řádu na webu 
www.sptlomnice.cz 
 

 
 

 
 
 
 

Finální bitva proti lapkům 
Stateční vesničané bránili vesnici ze všech sil. Bandité, kteří postupně ubývali se stávali 
zoufalejšími a zoufalejšími. Nejprve je zastihla jednotka vesnických lukostřelců, poté jim 
byli odříznuty posily a následně jim ještě vesničané zvládli sebrat pušky, které měli 
připravené do závěrečného střetu.  

Zoufalí bandité se rozhodli pro poslední čelní útok na vesnici v plné síle. V tomto útoku 
bohužel zemřeli tři samuraji, ale útok byl odražen a vesničané slaví velké vítězství. Pro 
vesničany toto byla výhra. Ale pro samuraje prohra. Jakožto ostatně každá bitva. Protože 
zde přišli o tři ze svých bratrů ve zbrani.  

Grandiózní závěr 
Dlouho očekávaná bitva vedoucí vs táborníci je tady! Od dnešních ranních hodin 
táborníci bránili své vlajky a celé tábořiště před lapky alias vedoucími. Do bitvy dal 
každý úplně všechno a ve velkolepém finále nakonec zvítězili táborníci. 
V odpoledních hodinách si pak kočky a hadi zahráli poslední finální zápas ve 
vybíjené, ve které nakonec zvítězili kočky, které tak vyhráli celou vybíjenou. 
Na večerním nástupu proběhlo vyhlášení vítězů CTHJ, CTHD a diplomů. Týmy si za 
svá umístění vysloužily výborné dortíky a zákusky. A jednotlivci vyhráli spoustu 
her. Poté táborníci načerpali zbytky svých sil a o závěr dnešního dne se postarala 
poslední triskoška. 
A tak se tábor uchýlil ke konci. Což je více než mrzuté, ale všichni víme, jak to 
chodí. A za rok bude tábor zase tady, nebojte. Těšíme se na Vás a děkujeme za 

krásných čtrnáct dní      . 
Vaši vedoucí. 

 
 

Co bude dnes? 
Zítra balíme stany, rozkládáme Honšušu kámen 
po kameni a valíme dom. 

 

 

Drby tety Nakaši 
S politováním musíme oznámit, že už si nemůžeme 
dovolit více, než jen krátce poreferovat o dění na 
závěrečné diskotéce. Překvapením byl Marek Ž., 
který během večera postupně vyzval k tanci 
většinu z našich dam  vedoucích. 
Mile nás potěšil Michal K., který to i přes svou 
poraněnou nohu dovedl na tanečním parketu 
roztočit. Jeho vrcholným číslem byla inscenace 
Titanicu. Kdo byla jeho Rose se ovšem naší redakci 
zjistit nepovedlo.  
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim věrným 
čtenářům a uvést jedno nedopatření na pravou 
míru. Bohužel se povedlo hackerům pod 
pseudonymem „juniorská redakce“ nahrát speciál 
novin plný lží, pomluv a absurdních nesmyslů. 
Čtenářům se za tento incident omlouváme. 

 
 

 

http://www.sptlomnice.cz/

