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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
dnes nabídne konrnflejky 
s mlékem, či chléb se salámem 
a čaj. K dopolední svačině 
Ovoce do práce. Děkujeme 
všem rodičům! K obědu nás 
čeká cuketová polévka a srbské 
rizoto sypané sýrem. 
K odpolední svačině si dáme 
rohlík s máslem, nebo 
pomazánkou. K večeři nás 
čeká chlebík s tečkovanou 
pomazánkou. K  druhé večeři 
bude chléb s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Tábor jsme přebírali za 
vydatného deště! Příjezd 
táborníků byl naštěstí v suchu. 
Také se nám podařilo úspěšně 
se přesunout v čase, ale pár 
chvil po vyhlášení večerky se 
mračna opět protrhla a v době 
uzavírky těchto novin se na 
nás stále valí provazy vody. 
 

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: 
Zejn, Smajlík, Bubba, Mayka, 

Hrášek, Narman 
 

3. oddíl 
Huliman: Tom-tom 

Včerejší prasáci: 
Tak ještě jeden den vydržíme 
a pak už vyhodíme stan H. 
Forta pěkně na štěrk. 

A chčije a chčije! Stan není chatka! 
Škvoři útočí! Déšť nedokážeme vypnout! Fakt! 

Zapomenuti v Turnově! Japonec není Germán! První zlomeniny! 
Sice jsme si objednali pěkné počasí, ale řečtí bohové chtěli jinak. Celé přebírání tábořiště od 
předchozího turnusu proběhlo za vydatného deště, a také první noc byla kompletně deštivá. Jak 
by řekl děda Komárek…Naštěstí celý den byl bez deště a kompletní 
první den jsme mohli zvládnout bez omezení. Večerní déšť překvapil 
zejména Koseeka, který si dokonce vyžádal jeho vypnutí. „V tom randálu 
se opravdu nedá spát, požaduji vypnout déšť!“. Úplně se nám nepodařilo 
jeho žádosti vyhovět. Velké vzrušení zažili cestující Talhoferovým 
expresem. „Autobusák byl zase debil, vůbec nevěděl, kam jedeme a 

nebýt Horala, tak jezdíme po Evropě ještě dva a půl roku,“ zhurta nadával rozzlobený Tuba. A měl 
vskutku pravdu. Nebral ohledy na vybírání papírů od rodičů a málem odjel i s dvěma maminama, 
které se do autobusu přišly rozloučit se svými dětmi. Vrchol nastal v Turnově. Autobusák zahlédl 
dvě tábornice, kterak míří ke správnému nástupišti. Nabral je přímo na chodníku a vyrazil směrem 
k Jičínu. Na námitky, že v Turnově na správné zastávce ještě čeká Džej a Tom-Tom 
reagoval stroze: „Už se nikam nevracím.“ Naštěstí Džejova maminka neváhala, 
nabrala opuštěnou dvojici do auta a stylem Michael Schumacher předjela autobus a 
vysadila oba dva v Jičíně. Děkujeme! Na první zlomeniny jsme nečekali dlouho. Přijeli 
samy. Kompost vypadl z auta se zlomeným malíčkem u nohy a dvěma berlemi. „To 

by mě fakt zajímalo, jak bude běhat a ještě házet fuskáče,“ uvažoval nad zapojením mrzáka do her přemýšlivý 
Hrášek. Aby toho nebylo málo, tak M’Loun dorazila se zlomenou rukou. „Doufám, že už máme zlomeniny pro 
letošek vybrané, do nemocnice letos s nikým nejedu“, jednoznačně rozhodla zdravotnice Žába. Kromě 
zlomenin tu máme i další nepříjemnosti v podobě škvorů. Ve stanech jsme našli celkem dva. Jeden byl odejit ze stanu Koseeka 
a další od Bugs-bunny. „To byla hrůza, myslela jsem si, že mě sežere a potom mi vleze do ucha,“ vroucně děkovala 
zachráněná Bugs-Bunny. Někteří z nových táborníků ještě nejsou úplně kovaní v našich tradičních oddílových názvech. Jako 

důkaz budiž následující (pochopitelně 
nechtěně) vyslechnutá věta dvou 
nejmenovaných táborníků. „Jsi Germán, 
nebo Japonec? IFS!“ Někteří táborníci 
nejsou schopni rozeznat stan od chatky. A 

to nejenom nováčci. Fialka, která se mimochodem stala prvním letošním táborníkem, byla Žábou poslána do chatky číslo 6. 
Jaké bylo naše překvapení, když o tři hodiny později dorazili Koseek a Kar-bit s tím, že jim přidělený stan číslo 6 už je někým 
obsazen. Rychle jsme holkám vysvětlili rozdíl mezi stanem a chatkou a pomohli jim přenést jejich vybalená zavazadla. 

Byli jsme uneseni.. Pythagorem!  
Atlantida existuje! Prozatím…Není návratu do přítomnosti?!?  

Byl pozdní večer, první slavnostní nástup. Věděli jsme, že nás chce Pythagoras přemístit do 
své doby, ale přežili jsme celý den bez toho, aby se cokoliv dělo. Odeslali jsme táborníky, ať 
se zatím oblečou, aby měli ve starověkém Řecku vše, co potřebují. V tom se začalo ozývat 
vlnobití, bouření a praskání a mohli jsme vidět, jak nás proudy času odnáší do dob 
pradávných. Přivítal nás, zastoupené zběhlým dobrodruhem Komárem, v cílové destinaci Pythagoras. Spolu 

s námi i Herkula, Atalantu, Dajdala, Achillea a Kateřinu Velikou. Neotálel a vysvětlil nám, ačkoliv to psal již ve svém dopise, že bylo 
předpovězeno věštkyněmi z Delf, že bohové přijdou o svoji moc a magii, což znamená i zánik Atlantidy – města, které Pythagoras 
dlouho budoval pomocí magie a svých vynálezů. A aby nás všechny Pythagoras donutil mu pomoct zachránit Atlantidu, zapřísahal se, 
že nikoho nepošle domů dřív, dokud se to nevyřeší. A bez něj se domů nedostane nikdo z nás… 

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 
Přesně jak jsme očekávali, příjezd 
našich táborníků odhalil spoustu 

nečekaných i očekávaných párů. Ty první byly nachytány již 
v autobuse. Jen co do autobusu přistoupila Carol, začala na celý 
autobus křičet, že vedle Tuby bude sedět ona. Mauglee se tedy 

neochotně zvedla a přesedla si. „A já jsem doufal, že se o 
Tubu strhne pořádná rvačka, ale Mauglee fakt zklamala,“ 
litoval nevyužité příležitosti Tom-Tom. Ani v tábořišti nebyla 
o podobné chvíle nouze. Jedlík se vítal s Narman více než 
deset minut, M’Loun padla do náruče Banánovi a L’pík se 
klasicky lepila na všechny. Kompost se svěřil Šašanovi, že se 
mu líbí Ronja a už teď plánuje, jakým nejromantičtějším 

způsobem ji pozve na ples. Tschee-Tscha se po rozdělení do oddílů hned ohlížela na 
všechny strany, jestli s ní v Anglii je i Ržízek. Ano je.  

Čeká nás 
Dopoledne bude dlouhé oddílové 
volno, odpoledne si zahrajeme 
detektivní hru a posléze první 
bojovku, která se bude odehrávat 
zároveň s její alternativní verzí. 
Večer nás čeká pasování nových táborníků.  

„HLÁŠKA SE DO PRVNÍCH NOVIN NEPÍŠE?“ (PAT) – „PÍŠE!“ (KOMÁR) 
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