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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
naposledy vydá prázdninovou 
snídani a pro ty, kteří jedou 
busem i cestovní balíček. Další 
jídla už bude mít na starost 
kuchyně 4. turnusu… 

 

Jaké bylo počasí? 
Krásné, slunečné. Tedy takové, 
jaké jsme měli objednané. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané         250  
2. IV. Wydro-Germáni  246 
3. III. Francouzi         218 
4. II.   Poláci               206   
5. VI. Norsko             170   
6. V. Irské Fidži a Suva  155 

 

Vedení tábora: 
Hl. vedoucí: Komár :-) 
Progr. vedoucí: Haše+ Error 
Zást. pro TS: Labuš 
 

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: 
dnes již bude hlídat 4. turnus 

 
 

Včerejší 
prasáci: 

Titul největšího 
prasáka obhájila 
naše tradiční 
prasačka: 

L´Pík! 

7 sekund rozhodlo! ANGLIE! 
Nekonečné podpisy! Nekonečná Dražba!   

Triskoška plná emocí! Tom-Tom vyškolil Tuneláře! Díky všem! 
Napínavé drama o vítězi etapové hry vyvrcholilo 
včerejším Rozstřelem. Po čtvrtku stále vedoucí Wydro-
germáni začali ztrácet už od ranní many a Bramboriády. 
Přestože všichni v duchu počítali body, nikdo neměl 
stoprocentní jistotu. Stejně jako celé dva týdny i Rozstřel 
byl soubojem Angličanů a Wydro-germánů, Francouzů a 
Poláků a IFS a Norska. Rozdíl mezi prvním a posledním 
místem byl ohromný, za to mezi prvním a druhým, zcela 
nicotný. Dvojnásobně bodovaný rozstřel vyhráli angličané o pouhých 7 

sekund a pojistili si tak celkové vítězství. Ano, opravdu po dvou týdnech a odehraných desítkách her rozhodla naprostá 
titěrnost. Ještě než jsme se toto rozuzlení dozvěděli, došlo na vyhlášení mnoha dalších. Jako první vystoupili nejlepší táborníci 
všech družin, aby naposledy stáhli táborovou vlajku. Tuto čest měli Mauglee, Plyš, Bubba, Zap-Zapík, Šašan a Soptík. Také 
jsme se dozvěděli velice těsné výsledky bodování stanů. O pouhopouhý 1 bod zvítězily Palma 
a M’Loun před Adel a Mauglee, které tak neobhájily loňský primát. Kdo ale obhájil, byla 
prasačka L‘pík. Následovaly společné gratulace a děkování: zdravotnici Žábě, luxusní Kuchyni, 

preciznímu technickému sektoru, lodě stavějícím 
programákům a Komárovi, který dostal hobla 
k výročí 20 let v čele tábora. A pochopitelně všem 
vedoucím i táborníkům. Na závěr slavnostního nástupu obdržel každý táborník 
nové táborové tričko a památeční fotografii. Jako každý rok s podpisy všech 
vedoucích, kteří nad podepisováním 110 fotografií 
strávili mnoho hodin. Mnoho hodin trvala i dražba 
pod vedením aukčního mistra Tom-toma, který 

úspěšně bránil nakupující malé táborníky před Tuneláři, kteří se snažili uměle navyšovat ceny a 
vytahat tak z ostatních táborové peníze. Tom-tom ovšem jejich taktiku prohlédl a několikrát 
jim urychleně prodal naprosto nepotřebné předměty za velmi vysoké ceny. A večer už se 
jenom tančilo, ploužilo a loučilo. Triskoška končila až hluboko po půlnoci tradičním 
Sloupečkem, který zpíváme již 10 let! Dnes v tom rozhodně budeme pokračovat a předpokládáme, že většina táborníků vám 
v autě bude ronit slzy. Tedy pokud nestihnout usnout v okamžiku usednutí do vozu. Jako naše redakce.  

Vracíme se domů! Atlantida ztracena!  
Kam se naši hrdinové vypraví příště? A budou zase stavět lodě?!? 

Rok s rokem se sešel, já kámoše našel, tam u Chrudimi ve Lhotě. Těmito 
slovy začíná naše Stará hymna SpT. A i po těch více než 30 letech to stále 
platí. Bohužel pouze 14 dní v roce. Naši hrdinové se opět loučí a budou se 
těšit někdy příště. Snad se v co největším počtu setkáme na tradičním 
podzimním srazu. Termín zůstává stále stejný – čas podzimních prázdnin. 
Včas vás budeme zase informovat. Těšte se na další stavbu lodí! 

Konec tábora se blíží! 
Konec tábora je v sobotu 13.8.2022 
v 10:00. Prosíme všechny rodiče, aby 
nejezdili před devátou hodinou, 
abychom mohli v klidu vypravit všechny 
táborníky, kteří jedou busem. Ideálně 
dorazte v rozmezí 9:00-10:00. Dále 
prosíme všechny, kteří měli už 
s příjezdem změny oproti přihlášce, 
aby upřesnili odjezd dětí na: 
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že 
autobus nenabere během cesty příliš 
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme o 
trpělivost.  

Láska, sex a něžnosti 
Poslední den před 
odjezdem proběhl ve 
znamení loučení. Žádné 
oko nezůstalo suché a 
žádná náruč nezůstala 

prázdná. Díky tomu, že hra byla jen dopoledne, měly naše 
táborové páry mnoho možností, jak strávit poslední chvilky. Kentus si o dražbě 
sedl vedle Pinky a kupoval jí mnoho dárků. Podobnou taktiku se pokusil 
napodobit i Kar-bit v případě Králíka. Některé dvojice jsme pak nezahlédli téměř 
celé odpoledne. Například Hráška a Ko-tě, Buchtu a Mon-Tíka či Perláka a Rey-
nocka. Jelikož Čikita už odjel, zanechal smutné Bubbě alespoň svoji mikinu. 
„Alespoň mám důvod se s ním během roku vidět“, 
komentovala stále trochu posmutnělá Bubba. Závěrečná 
večerní diskotéka nám pak ukázala, kteří ze smutnících 
táborníků hledají vzájemnou útěchu ve společném tanci a 
ploužení. Ržízek si zatancoval s Tschee-Tschou, když se pro ni 
ale vydal podruhé, utekla před ním Tschee-Tscha do stanu. 
Když tedy Ržízek v tomto případě neuspěl, rozhodl se 
protancovat zbytek noci s Ušákem. Anna si z předlouhé řady 
svých nápadníků opakovaně vybírala Spíďu. Mauglee věnovala svůj první ploužák 
Tubovi. Jestli nám některé z párů, které jsme letos v naší nejčtenější rubrice 
zmínili, vydrží, to ukáže až čas a naši informátoři. 

Čeká nás 
Balení, bulení, hledání ztracených bot, zapadnutých lžic a postupné odjezdy 
směrem do svých domovů. A pak dospávání a vyprávění zážitků. 

„UTEKLO TO JAKO VODA V POTOCE“ (KOMÁR FILOSOFUJÍCÍ) – „DĚKUJI VÁM VŠEM! BLUR!“ 
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