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Řád stříbrné ruky
31. ČERVENCE 2021 - SOBOTA

Vrháme se do 4. desítky! Covid fuj!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Naše nejlepší Krčma u Veselé
Mileny nám dnes nabídne až
večeři - tradiční bramborovou
polévku s chlebíkem. K druhé
večeři bude chléb s paštikou.

Jaké bylo počasí?
No

to
nám
ještě
bylo
jedno.
My se
tradičně
těšíme na příjemné léto a 2x za
týden lehký noční deštík. Vše
domluveno!

Bodový stav družin

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

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 17

1
0
0
1
0
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, Horal
Zdravotník: Žába

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

V.-IFS: Pat+Kecal+Viki

VI.-Norsko: Vitalinea + Well
+ Bender

Služba a hlídka dne:
4. oddíl
Huliman: Kiki

Včerejší prasáci:
Pokud to bude jako loni, tak
budeme dlouho čekat. No
uvidíme…

Bezpečnost nade vše! Okolí tábora k nepoznání!
Nová koupelna! Nová Krčma! Stále navyšujeme počty! Slavíme!

Ať si Covid dělá co chce - my jedem dále! Vstupujeme do neuvěřitelné 4. desítky táborů SpT!
Opravdu je to takto ohromné číslo! Opět to je bohužel s omezením, bez návštěv, ale jsme tu!
Přestože nám karanténní opatření znemožnila většinu akcí a brigád, tak při
každém rozvolnění jsme se vrhali do akce! Díky tomu jsme mohli oslavit i 30.
let táborů SpT! A co jsme všechno stihli? Naprostou proměnou prošla Krčma. Vytrhala se podlaha, vyměnily
nosné trámy a vše se udělalo nanovo. Tedy po čtvrt roce používání už ta podlaha nevypadá jako zbrusu nová, ale
určitě vydrží i nápor tanečníků vyhlášených triskošek. „Tak to še moc těším, až ši žaše žatlsám!“ nechal se slyšet
loňský komentátor Hrášek. Zcela nové je také obložení Krčmy a Pódia. Tam po letech nemáme harmonium, ale novou skříň a také
prostor pro další pivní soupravu pro obědvající táborníky. A těch máme opět více než loni! Každý rok si říkáme, jak je to mož né, ale
nakonec nějaké to místečko opět najdeme. Opět máme velkou převahu holek (3:2), tudíž si kluci opět budou moci vybírat.
„To je fakt paráda, loni to bylo super a letos jich také pár vyzkouším!“, hlásil nadšeně Čiquita. A pro více táborníků je
zapotřebí více prostoru u korýtek. Po dlouhých letech jsme se odhodlali k velké akci a zbudovali zcela novou, krásnou a
prostornou umývárnu. Zabralo nám to sice postupně tři víkendové brigády, ale výsledek určitě stojí za to . Máme teď
dvojnásobnou kapacitu a k tomu zastřešený prostor pro mytí nádobí. „Konečně už si nebudu muset čistit zuby na nástupišti a budu se
moct chodit mýt i za deště!“, radovala se na dálku Miš. A jako každý rok jsme také opravovali, natírali, sekali, řezali,
ševelili, prostě každoroční aktivity. Kromě pozitivních změn na tábořišti budou mnozí překvapeni negativně.
Stromů v okolí je bohužel stále méně a méně, a méně a méně… Můžeme jen doufat, že množství plevelu a ostružin
bude co nejdříve nahrazeno dalšími stromy. Tradiční lednovou soutěž pro rodiče jsme opět museli utnout po pár
minutách. Děkujeme moc všem za důvěru! Bohužel se opět nedostalo na všechny a museli jsme velké množství
zájemců odmítnout. 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 co nás tedy letos čeká? Přes všechny opatření pojedeme v tradičním duchu! 17. rokem
se každé ráno můžete těšit na nejčtenější noviny v celé Galaxii! Neuvěřitelným osmým rokem na pravidelná videjka a pochopitelně
průběžné táborové fotogalerie. V čele tábora se stále nic nemění. Hlavním vedoucím je Komár (již nikdo netuší jak dlouho) a program
bude mít opět duo Haše-Error. A když roste počet táborníků, tak se pochopitelně množí i vedoucí! Letos změní pozice z táborníka na
vedoucího Kosa, Jezdec a Viki. A Horal se přesune do technického sektoru, který nám také lehce bobtná. Celý tábor se letos ponese v
duchu etapové hry „Řád stříbrné ruky“, která nás opět zavede do vzdáleného světa fantasy.. Dále nás čeká opět řada kvalitních cechů,
sportů, okleštěná petrachtace, sázková kancelář LaKom, slavný 23. táborový Ples, dále 24. Olympijské hry SpT (ano již za „pár“ let
doženeme, co se počtu týká slavnější LOH!), diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře a ukulele. A možná, možná přijde i Slimouš…

Daří se králi Molternovi? Kdo ví?!
Jak vypadá budoucnost o rok později? Světy mizí!?! Infernius!
Minulý rok nás navštívil z daleké budoucnosti vědec Matfyzius, který nám sdělil, že jsme poslední nadějí na záchranu veškerého života,
vesmíru a vůbec. Přesvědčil nás, abychom s ním odcestovali do roku, ze kterého pochází. Pak nás přesunul, spolu s celým táborem i
Rabštejnskou Lhotou, do budoucnosti (Je třeba podotknout, že obyvatelé Rabštejnky z toho nebyli úplně nadšení). Galaxie
budoucnosti byla zpustošená válečnou mašinérií nemilosrdného diktátora - císaře Alastora Uviskga. Císař byl android naprogramovaný
k jedinému cíli - zajistit, že lidé budou žít v míru za jakoukoliv cenu. Vědci, kteří ho vytvořili, udělali obrovskou chybu. Android totiž
usoudil, že nejefektivnější způsob, jakého svého cíle dosáhne, je vyhladit veškerý odpor. Když jsme mu ukázali, že se vždy najdou odvážlivci,
kteří budou proti nespravedlnosti bojovat, vyhodnotil, že jsme důkazem toho, že cesta kterou zvolil, je chybná. Jiné řešení ale vymyslet
nedokázal, žádné totiž neexistuje. Předal tedy vládu našemu spojenci - moudrému a lidem zvolenému králi Molternovi, a budoucnost byla
zachráněna. My jsme se tehdy vrátili domů, do roku 2020 a král Moltern nastolil v Galaxii éru skutečného a spravedlivého míru. Tedy aspoň na
chvilku. Krátce po našem odchodu se totiž začalo dít něco podivného. Tiberius, pravá ruka krále Molterna, se vydal na Zelanii, aby vrátil
právoplatnému majiteli Žezlo moci, magický artefakt, který jsme si vypůjčili pro boj s císařem. Když ale dorazil na souřadnice Zelanie, nikde
nic. Celý svět i se Sluncem a celým svým solárním systémem prostě zmizel. Od té doby jsme zaznamenali stovky dalších zmizelých světů.
Jediné na co Matfyzius přišel je, že původ podivné síly, která za to všechno může, se nachází na souřadnicích, na kterých se kdysi nacházela i
Zelanie. Vypráví se, že za tím vším stojí starodávná a nesmrtelná bytost Infernius, o tom však nemáme žádné důkazy. Staňte se členy našich sil
a pomožte SZS získat zpět budoucnost! Osud vesmíru je jen ve vašich rukou – tedy hlavně SZS, která 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
37 01, Rabštejnská Lhota
Pořadatelem tábora je občanské
sdružení SpT, turistický oddíl mládeže
č. 19076, IČO 72059681.

Konec tábora je v sobotu 14.
srpna 2021 v 9:00.
Hlavním vedoucím
tábora je Mgr. Petr Barannikov, držitel
osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí
táborů.

Láska, sex a něžnosti
Nejčtenější rubrika našich nejčtenějších
novin se pozvolna rozjíždí, ale nebojte se i
v průběhu celého roku se naše tajné zdroje snažily!
Nejenom agentky VeŠka, ale i Miška a další jsou s námi stále v kontaktu! Proto víme, že
Mayka vyrazila na návštěvu za Zejnem a Jedlíkem. Ronja psala Plameňákovi jak moc se těší
na Bleska a Buchta s Buřtem většinu času tráví chatováním s Lemíkem a Hrošíkem.
Karma už si nebude muset vybírat mezi Snejkem a Hafíkem, neboť ten dal letos přednost
airsoftu. „To je ale škoda, ale aspoň mi tu zůstal Čiquita. To je fakt slaďouš.“, nechala se
slyšet lehce zklamaná Suri. Hárty se údajně stala osobní kadeřnicí Dryfta, tak uvidíme zda
jim to vydrží i na táboře. Bohužel holky budou muset opět intenzivně bojovat, protože na
všechny se letos nedostane. Těšte se na žhavé nedělní novinky!

Čeká nás
Po roce opět příjezd s dodržováním všech Covidových opatření.. Po
rozdělení do stanů a oddílů nás bude čekat úvod do našeho příběhu. Co
vše nás bude čekat? Uvidíme, ale jednotka SZS vše zjistí a případně
zajistí. Večer si v Krčmě společně zazpíváme a možná si i vsadíme v sázkové kanceláři LaKom.

Bez potvrzení a testů nikoho nebereme!

Jen pro připomenutí - nezapomeňte na přibalení průkazu zdravotní pojišťovny,
potvrzení od lékaře a hlavně PCR test (nebo potvrzení o prodělané nemoci
max 180 dnů staré)! Bez potvrzení od lékaře a PCR testu není účast dítěte na
táboře možná! Letos prosím dejte dětem navíc několik roušek, případně příruční
desinfekci. Zároveň opět nejsou možné návštěvy na táboře!
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