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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani  nám Krčma u Veselé 
Mileny nabídne kornflejky 
s mlékem, ke svačině meloun, 
k obědu bude nejprve cuketová 
polévka se smetanou a jako 
hlavní chod vepřové rizoto 
s červenou řepou a okurkem. Ke 
svačině budou domácí koláče a 
k večeři chléb s vajcotuňákovou 
pomazánkou.  
 

Jaké bylo počasí? 
Zatím přesně podle plánu. 
Sluníčko, místy vedro. I během 
celé noci se dalo fungovat 
v krátkých nohávech a rukávech. 

 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          1 
2. II.   Poláci                0 
3. III. Francouzi          0 
4. IV. Wydro-Germáni   1 
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, 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: 
5. oddíl 

Huliman: Kecal 
 

Snejk+Carol+Dryft+     
Zap-zapík+Ko-tě+Vitacitýna 

 

Včerejší prasáci: 
Tak co budou? Uvidíme…  

Rabštejnský prales! Noční příjezdy! 
Jeden test nestačil! Stany kam se podíváš! 

Skříň odstraněna! Bizární Anglie! Vyprázdněné Polsko! Roušky! 
Po loňském překvapení v podobě vykáceného okolí tábořiště přišla letos změna. 
Místo stromů jsou nejenom všudypřítomné 
pařezy, ale hlavně ostružiny, svlačce a další. Tedy 
zejména pro běhací hry naprosto nepoužitelné 

terény. My se nějakého plevelu nezalekneme a najdeme si nová místečka pro hraní her. Letošní 
příjezd táborníků byl (a stále je) ohromným způsobem ovlivněn stávajícími opatřeními. Mnozí 
táborníci i vedoucí se výsledky PCR testů dozvěděli během pár desítek minut, jiní ovšem musejí 
čekat stále. Někteří zariskovali a vyrazili na cestu, doufaje v to, že výsledky včas dorazí. A fungovalo to! Tedy u některých. Poslední 

příjezd jsme měli dokonce až téměř dvě hodiny po večerce, ale nám to nevadí a každého vítáme rádi! Bohužel 
někteří stále ještě čekají a my doufáme, že se co nejdříve ukáží na táboře. Nejvíce zdecimované bylo Polsko! 
Tomu chyběla celá polovina táborníků a třetina vedoucích. „No to jsou chudáci, pokud jim 
rychle někdo nedorazí, tak máme o posledním místě jasno!“, litoval nebohé poláky Snejk. 
Během včerejšího dopoledne nám na tábořišti vyrostly i dva staronové stany. Překvapením 
pro mnohé byl stan číslo nula, který vyrostl logicky před jedničkou. A dokonce mezi 

chatkami – přímo vedle marodky vyrostl stan pro nemocné, neboli izolace. Tak jen doufáme, že nám zůstane 
celých 14 dní opuštěný. Abychom co možná nejvíce eliminovali riziko nákazy, tak jsme se rozhodli veškeré 
vedoucí ještě navíc testovat. Kromě očkování a PCR testů jsme postupně každého testovali i antigenním testem. 
Naštěstí výsledky byly pozitivní – všichni byli negativní! Přestože se u toho mnozí kroutili a Haše následně pčíkal téměř pět minut 

v kuse, tak to máme zdárně za sebou. Snad minimálně další dva týdny nic podobného nebudeme 
muset absolvovat. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří nás vyslyšeli a předávali nám děti 
v rouškách a respirátorech. Kromě stanů jsme provedli i další přesun. Novou skříň, která stála na 
Pódiu, jsme přesunuli do chatičky vedoucích, čímž jsme zvětšili prostor pro fungování v Krčmě. 
Večerní družinové volno pojala Anglie zcela inovativně. Jelikož neměli nové táborníky, které by 

bylo zapotřebí seznamovat, vymysleli zcela originální hru. „No museli jsme si najít svůj klacek, který jsme poměřovali s ostatními a 
ještě jsme museli chválit, jak je dlouhý a pevný! No a můj vyhrál!“, popisoval zajímavou hru Zvýře. 

Dimenzionální přesun??? Meziprostor! 
Bill Gates?!? Matův konstrukt… V zajetí kultistů!! 

Komár s Hašem a Errorem tradičně vítali táborníky a 
vysvětlovali jim pravidla, jak to na táboře chodí, kam 
chodit na kadibudky a v tom najednou… Obrovská 
rána… Přiběhl Mat s telefonem od Google, že mu to 
ukazuje, že jsme se objevili v jiné dimenzi, v jakémsi 
meziprostoru! Sám Bill Gates ho kontaktoval a řekl 

mu prý, že v meziprostoru se nedá přežít dlouho a pokud se nedostaneme zpátky do pevné dimenze, tak se 
rozpustíme. Mat ale našel dokumentaci vědce Matfyzia, který nás minulý rok přesunul do budoucnosti, a na základě stejné technologie vytvořil 

zařízení, přes které nás plánoval přesunout zpátky do našeho světa na planetu Zemi. 
Prošli jsme Matovo, po domácku vytvořenou astrální bránou, a prý bylo vyřešeno. Error 
si ale všiml, že najednou nemá na mobilu vůbec žádný signál, něco bylo špatně. 
Potvrdilo se to, když jsme se vydali po cestě zpět do tábora, kde jsme vyrušili skupinku 
podivných kultistů, provádějící ještě podivnější rituál, chystající se někoho obětovat 
neznámým bohům. Když si všimli, že směrem k nim přicházíme ve 100 lidech, jejich vůdce neváhal a rozkázal svým 

vojákům, aby nás zajali. Zvedli meče a během chvilky nás měli. Ve zmatku jsme nestihli zareagovat, celý tábor tedy skončil v zajetí. Další den 
nás zřejmě plánují obětovat. Zítra se musíme ze zajetí nějakým způsobem dostat, Error se vůdci kultistů zpočátku postavil, ten ho však srazil 
k zemi nějakým zaklínadlem a nechal ho tam ležet. Z dálky jsme koukali, že Haše kultistům snad vyklouzl, snad tedy něco vymyslí. 

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 
Dnešek byl ve znamení setkávání se starých a nových lásek. Ban-án se hned po příjezdu 
vrhl do náručí Tygřice. Endi musel Jezdec odtrhnout od Dryfta, protože by se jinak 
objímali ještě příští středu. Carol se celý den vyhýbala Bleskovi, který ji údajně vyměnil za 
Karmu. La-Syčka prohlásila, že tu žádní hezcí kluci nejsou a tak se smutný Snejk odplížil 
do stanu Ptáčete. Suri se během průchodu astrální branou držela (údajně za ruku) 
Schintiho. „Když já jsem se ale fakt bála a na nikoho jinýho jsem nedošáhla!“, tvrdila 
červenající se Suri. Béďa a Tschee-tscha rozhodily svoje sítě a čekají, kdo se chytí jako 
první. L´Pík celý večer sledovala okolí. „Já chci být také tajný informátor“, křičela tak, že 
byla slyšet až do Pardubic. Šašan se sice neustále po tábořišti procházel s Annou, ale 
komentoval to slovy: „já ji nemiluju, já jí jenom svítím do očí!“. Tak uvidíme, jak se to 
bude vyvíjet v dalších dnech. 

Čeká nás 
Čeká nás mnoho 
oddílového volna. 
Oddíly si totiž musí 

vymyslet pokřiky, vytvořit vlajky a barevné šátky. Následně 
proběhne základní výcvik, ve kterém se naučíme základní bojové 
fuskometové a další všerůzné taktiky. Odpoledne si projdeme 
okolí tábora, aby se všichni naučili kde jsou jaké lokace. 

Opět děkujeme! 
Jako každý rok moc děkujeme všem rodičům, kteří nám předali nejenom své dětičky, 
ale přibalili k nim i nějaké ovoce, zeleninu, domácí koláče, buchty, či chléb. Zejména 
oceňujeme ten tekutý. Díky moc! Vše moc rádi zužitkujeme. 

„TY MÁŠ BLÍŽ K DRUHÝ SVĚTOVÝ NEŽ K NEJMLADŠÍM TÁBORNÍKŮM!“ (KOMÁR NA LABUŠE) 
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