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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Naše kuchařské trio z Krčmy u 
Veselé Mileny nám dnes nabídne 
až večeři - tradiční bramborovou 
polévku s chlebíkem. K  druhé 
večeři bude chléb s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Sice lehce pršelo, ale nám to 
z tepla a sucha domovů nevadilo! 
Nás na dalších 14 dní čeká opět 
ideální letní počasíčko, které 
máme tradičně dlouhodobě 
objednané! Jupí! 
 

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, Verka 

 

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

V.-IFS:  Pat + Chicquita         
             +Viki 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Bender     

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl 

Huliman: Šimpo 

Včerejší prasáci: 
Kdo byl prasák na 2. turnusu 
nevíme, ale my budeme opět 
velice důkladní! Tak se nechme 
překvapit, zda letos někdo bude 
konkurovat vyhlášeným loňským 
prasákům L´Pík + Dýno-dýno… 

Blížíme se do Kristových let! 
Lesy nám stále mizí! Budujeme jako každý rok! 

Kluci dohání holky?!? Čtvrt století Olympiád! Znovu plno! Ihned! 
Nelze začít jinak, než tradičním konstatováním, že SpT je opět o rok starší… Ale i přes neuvěřitelných 32 let je 
stále v kondici! Stále máme další a další vedoucí, instruktory, táborníky. A když už jsme u těch čísel, tak naše 
nejčtenější noviny v celé Galaxii slaví plnoletost! Začínali jsme v dobách, kdy internet doma mělo jen pár 
vyvolených a počet příspěvků v naší návštěvní knize se po víkendovém nástupu do práce rapidně zvýšil. Dnes 
už si asi nikdo z rodičů, vedoucích, ale i táborníků nedovede představit ráno bez našich novin. No zkuste si 
představit, že k ranní kávičce nečtete náš Tallhoferův Dol Dnes! Naprosto šílená představa! A kromě novin 
k nám neodmyslitelně patří i video! Je to již 9 let, co se zrodil tento nápad a od té doby 

máme natočeno mnoho hodin záběrů. Táborníci by si již ani nedokázali představit, že by tábor fungoval bez 
neustálého pobíhání fotografů a kameramanů. A hlavně ploužáky na triskošce bez našich paparazzi by prostě nebyly 
to pravé ořechové. Další neskutečné číslo se váže k tradičním SpT Olympijským hrám. Nejenom táborníci, ale i 
většina vedoucích ještě ani nebyla na světě, když se v roce 1997 uskutečnil skromný pokus o táborová sportovní 
klání. No podívejte se na letité fotografie v článku. Z tábornic už se staly matky dalších táborníků… Pokud někdo 
zkouší počítat, tak možná přišel na to, že od roku 1997 by to měly být již 26. hry. Ano, máte pravdu! Ovšem 
povodeň v roce 2010 byla proti… Jen o rok později vznikl slavný Ples slovutného SpT, který tedy letos bude mít 
24. ročník. Po vynucených letech v karanténě jsme zjistili, že nemusíme chodit do sálu místní hospody, ale že i na štěrku se dá 
uspořádat super zábava. Tudíž i pro letošek se pánové ve smokingu a dámy na vysokých podpatcích budou otáčet v kole přímo na 
tábořišti. V čele tábora se stále nic nemění. Hlavním vedoucím je Komár (absolutně nikdo netuší jak dlouho) a program bude mít opět 
duo Haše-Error. A jako každý rok přivítáme i nové vedoucí! Letos změní pozice z táborníka na vedoucího Notka a Čiquita. Bohužel 

okolí tábora se neustále více a více  zbavuje stromů, tudíž některá známá místa budou pro táborníky zcela 
neznámá! „A já jsem si žíkal, že už všechno znám – to se to budu muset učit zase znovu?“, nechal se na 
dálku slyšet náš nejoblíbenější komentátor Hrášek. A jako každý rok se práce na tábořišti nezastavily ani 
během roku. Kromě tradičních drobných oprav, plevelení, kácení a řezání největší 
změnou prošla kóje pro vedoucí, která dostala zcela novou podlahu, stěny, strop a 
postele. Opakovaně nás těší důvěra, kterou nám projevujete v báječné lednové hře 
pro rodiče – Přihlas svého táborníka. Díky! Jako každý rok jsme byli během pár minut 

zcela plní a opět jsme výrazně překročili plánovaný počet přijatých táborníků. Prostě neumíme vám říct ne. Co je 
zajímavé, tak po několika letech dominance holek se letos výrazně zvýšil počet kluků! Sice máme holek stále o 
trošku více, ale už je to téměř vyrovnané. „A já jsem se těšil, že budu mít jako každý rok pro sebe aspoň 3 holky. 
To mám teď tancovat jako s rukama?“, smutnil nad novým zjištěním milovník Tuba. Celý tábor se letos ponese v duchu etapové hry 
„Atlantida“, která nás letos nezavede do fantasy světa, ale do starých řeckých bájí a pověstí. Jen doufáme, že se nebude historie 
opakovat. Toto téma jsme měli již během zmiňovaného roku 2010. Pro letošek je ovšem zakázána jakákoliv hra na téma „Vymetání 
Augiášova chléva“, tak snad vydržíme na místě celé 2 týdny! Dále nás čeká opět řada kvalitních cechů, sportů, Petrachtace, sázková 
kancelář LaKom, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře a ukulele. A možná, možná přijde i Slimouš… 

Co je nového v Řádu Stříbrné ruky?  
Chybí Řádu posily z řad SpT? A jak dopadl Ulf? Potřebuje nás někdo? 
Minulý rok jsme zachránili Řád Stříbrné ruky a spolu s ním i celý svět Asgarothu před invazí orků pod velením 
zákeřného Argh-Ataara, který se pokusil Asgaroth dobýt tak, že ovládl mysl chrabrého vůdce Komodora z Řádu 
Stříbrné ruky, jenž měl na starosti udržovat pořádek a chránit lid. Komodora jsme z Argh-Ataarovi nadvlády 
vyvázali a orka jsme definitivně porazili. Po vyřešení krize se SpT navrátilo do svého časoprostoru, táborníci se 
vrátili domů ke svým rodičům, ale Řád Stříbrné ruky zůstal bez přetrvávající pomoci SpT značně oslabený. 
Netrvalo však dlouho a k Řádu se začali přidávat noví hrdinové a odvážlivci z celého světa, s jejichž pomocí se 
Komodorovi podařilo nastolit ve světě mír a prosperitu, jakou Asgaroth dlouho nezažil. A jak vůbec odpadl Ulf? 
Zemřel! Bude letos prostor pro další hrdinné činy? Proslýchá se, že jistý Pythagoras hledá pravé muže, ženy a Ditu! Údajně se mu 
přímo před očima ztrácí jeho domov – Atlantida. Vydáme se opět na pomoc ohroženým? Nebo zůstaneme raději doma… ?!? 

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 
      537 01, Rabštejnská Lhota 
 

Pořadatelem tábora je občanské 
sdružení SpT, turistický oddíl mládeže 
č. 19076, IČO 72059681. 
 

 

Konec tábora je v sobotu 13. 
srpna 2022 v 10:00. 

 

Hlavním vedoucím 
tábora je Mgr. Petr Barannikov, držitel 
osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí 
táborů. 

Láska, sex a něžnosti 
Stejně jako každý rok jsme pro vás sledovali dění 
během celého roku. O podzimním srazu jsme si 
všimli, že Pinki tráví hodně času s Kajem. Jestli 
jim tenhle románek vydrží, se dozvíme již brzy. Zato Mayka celý 

sraz prosmutněla, protože Zejn nepřijel. Blesk si podle našich informátorů v průběhu 
celého roku posílal milostná psaníčka s Pampel. Béďa chtěla být blíže Dryftovi a tak 
si do přihlášky napsala, že chce být ve Francii. Stejný nápad však dostal i Dryft, který 
bude letos pomáhat k výhře Anglii. Toto nedorozumění se velice hodí Adel, které se 
Dryft také líbí. Buřt odmítl Vitacitýnu a ta se zařekla, že se mu za to pomstí a sbalí 
jeho dlouholetého kamaráda Buchtu. A jaké další páry nám přinesou následující dny? 
Kdo koho bude vítat více než je obvyklé a kdo bude smutnit, že mu na táboře někdo 
chybí? To ani my nevíme, ale brzy se to dozvíme. Již tuto sobotu! Těšte se. 

Čeká nás 
Konečně tábor bez Covidových opatření. Tedy příjezd táborníků, úvodní seznámení 
v Krčmě, rozdělení do oddílů a uvedení do etapové hry. 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 opět nikoho nebereme! 
Jen pro připomenutí - nezapomeňte na přibalení průkazu zdravotní pojišťovny a 
potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti! Bez potvrzení od lékaře není 
účast dítěte na táboře možná! 
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