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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Dnes už všem táborníkům, 
vedoucím i desítkám 
dietářům budou vařit doma. 
Naše táborová kuchyně se 
opět rozjede až během 
podzimních a jarních srazů. 
Tedy aspoň doufáme, že to 
nebude jako loni! Těšte se! 
 

Jaké bylo počasí? 
Naštěstí nepršelo! Začínalo 
teploučko, ale tropický 
víkend v Tallhoferově Dolu 
si už užíval 4. Turnus. 
 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané        141 
2. III. Francouzi          132 
3. II.   Poláci               130 
4. IV. Wydro-Germáni  119 
5. VI. Norsko             104 
6. V. Irské Fidži a Suva   96 
 

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. turnus… 

 

Včerejší prasáci: 
 

Dnes již budou prasátka ze 4. 
Turnusu, ale my i tak 
vzpomínáme na: 

 

L´Pík + Dýno-dýno 

Slzavé údolí! Poblitý bus! Fakt konec! 
Podlý útok na Slymouše krutě ztrestán! 

Žadatelé v Bažině! Opravdu jsme zvládli celých 14 dní! Tedy 15! 
Jako každý rok se sobotní ráno vstávalo již v sedm hodin a po 
rychlé očistě a snídani se balilo. A bulilo! Přes veškeré obavy jsme 
to nakonec zvládli komplet a po 15 dnech (opravdu 15, nikoliv 14) 
jsme nuceně opouštěli Tallhoferův Dol. „A Komále oplavdu 
musíme plyč?“, nejenom Hrášek zjišťoval, zda by bylo možné si 

pobyt na táboře ještě prodloužit. Bohužel nebylo. Opravdu jsme museli uvolnit prostor 
našemu 4. turnusu, který sice máme moc rádi, ale klidně bychom tu zůstali ještě my! Naposledy jsme se 

nasnídali, vytáhli vlajku a zažili poslední nástup. Ale přeci jen ještě jeden drb tu 
musíme napsat! Kvartet nejstarších táborníků se poslední noc vypravil za 
dobrodružstvím. Již po ukončení Triskošky se vydali za dobrodružstvím do 
Slymoušova tábora! „Když já jsem jim chtěla dopřát nějaké 
tajné dobrodrůžo…“, omlouvala čtveřici výtečníků Bodlinka. 

Jelikož jsme tradičně kontrolovali stany, tak jsme na jejich pokus přišli celkem záhy. Trest 
je neminul a konečně jsme na závěr tábora mohli někomu dát sérii nočních cviků. Tak 
uvidíme, jestli se Čiquita, Tuba, Carol a Žalka k něčemu odhodlají i příští rok. Čiquita byl 
v akci i o pár hodin dříve. Skupinka nejstarších táborníků se vydala za Komárem s velkou žádostí. Chtěli by 
na táboře pokračovat i po dovršení tábornického věku. A koho ze sextetu Čiquita, Tatra, Hořtice, Plyš, 
Notka a Miš přijmeme? To se dozvíte příští rok! Všem dáme šanci během mezioborových srazů, ale 
bohužel naše kapacity jsou omezené a na vše se pravděpodobně nedostane. Ale na závěr něco veselejšího. 
Dlouhou cestu autobusem úplně nezvládl obsah Koseekova žaludku. Jelikož cesta byla dlouhá, tak se 
svačina, snídaně, druhá večeře i první večeře rozhodli, že se podívají, kde to vázne. No zjistili… Naštěstí 
byla po ruce Kiki, která se o vše postarala a zabránila poblití busu. Díky! 

Sbohem a díky za ryby! 
Všichni jsme se úspěšně vrátili transdimenzionálním portálem a dostali jsme se do 
našeho času i prostoru. Lord Komandér, nejvyšší Paladin Komodorus se opět stal 
Lordem Komandérem, nejvyšším Paladinem Komodorem. Asgaroth byl snad 
definitivně zachráněn a Řád Stříbrné Ruky může opět dohlížet na pořádek a 

bezpečnost. Vrátíme se ještě někdy zpět do podobné akce? Byl Asgaroth skutečně zachráněn? Co orkové? 
Byli hodní? Dokázali se vrátit na svoji domovskou planetu? A uvidíme ještě někdy Slymouše? To i mnoho 
dalšího se (možná) dozvíme během následujících měsíců, maximálně jednoho roku. Těšte se! 

Staňte se našimi fanoušky 

Na facebooku III. turnus SpT – 
Peřejné můžete sledovat i v průběhu 
roku aktuální dění našeho turnusu. 
Zde dohledáte odkazy na fotky, 
videa, noviny a spoustu dalšího. Také 
dostanete nejrychleji informace o 
všech srazech, brigádách a 
pochopitelně přihlášení na příští rok! 

 

Láska, sex a něžnosti 
Jak to všechno bude dál? 
Uvidíme. Páry jsou ale jasně 
rozdané a v některých 

případech to jsou nejenom páry. Například Notka. 
U ní jsme po mnoha dnech hledání nalezli Jezdcův hábit. Jak se tam 
dostal? No hádejte! Jakmile ovšem Jezdce zneužila, tak se vrhla do 
náruče Snejka, se kterým strávila celý poslední večer, noc, ráno i 
dopoledne. Blesk definitivně získal Pampel. Na ni si sice dělal zálusk 
i Tuba, ale Pampel se nedala. Suri téměř 
neopustila náruč Horala a před půlnocí zmizeli 
neznámo kam. Kompost se nehnul od Kotěte, 
Schinti od Ptáčka, Šašan od Včelky, Ban-Án od 
Ještěrky, Šimpo od Kiki a Tuba nakonec 

skončil v náručí Žalky. 
Takový Dryf si to rozdělil 
půn na půl mezi Bubbu a Hárty. Opuštěná 
Bubba ovšem nezůstala dlouho sama a nové 
příležitosti se hned chopil Za-Zapík. Jak jim to 
vydrží po táboře? Uvidíme, ale přejeme jim to! 

Čeká nás 
Poslední dva týdny prázdnin pro táborníky a nejmladší vedoucí. Pro 
část vedoucích, po 14ti denní dovolené, zítřejší návrat do práce. A 
pochopitelně budou brzy i srazy o kterých budete zavčasu 
informováni. Snad nás letos žádný Covid nezastaví! Sledujte nás! Už 
teď se na Vás těšíme! 

„BLUR!“ (KOMÁR) „BLUR, BLUR!“ (111 ČLENŮ SPT) 

http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501
http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501

