_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________

Staré pověsti Tscheské!
29. ČERVENCE 2017 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny dnes
naposledy nakrmí vedoucí a
táborníky 2. turnusu. Těsně
před polednem ale přejde již
do našich pevných rukou. A
první naše večeře se ponese
v duchu tradičního gulášku
s chlebíkem. K druhé večeři
bude chléb s paštikou.

Jaké bylo počasí?
Sice stále lehce poprchávalo
a byla zima, ale to nás trápit
nemusí, my se těšíme na
tradiční slunečné počasíčko,
které nás bude následující
dva týdny zase doprovázet!

Bodový stav družin

1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. III. Francouzi
4. IV. Němci

1
0
0
0,5

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který
stáhnete na stránkách SpT.

Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Totálně přeplněni! Za 7 minut!
Žabí marodka! Superluxusní kadibudky!

Vedoucí nemají kde spát! Chatičky stále rostou! Samé srazy!
Těžko se tomu dá uvěřit, ale je to již 27. let!
kdy mladičký Labuš vymyslel a zorganizoval
první tábor. Od té doby se toho mnoho změnilo, ale
tábory SpT přetrvávají dodnes! Již třináct let můžete
každodenní zpravodajství sledovat díky našim skvělým
novinám a neuvěřitelné 4 roky se navíc můžete kochat video-zpravodajstvím. V čele tábora je stále jako hlavní vedoucí
Komár a programovým vedoucím samotný stařešina zakladatel – Labuš. Letos mu k ruce bude celý kvartet asistentů
ve složení Error, Haše, Wydra a Morče. Tradiční je složení kuchyně (Láďa a Pískle) a zásobovačů a spravovačů všeho
možného (Michal a Roman). Jako již tradičně došlo ke změně na pozici zdravotníka. K mladé Žábě, která nás
ošetřovala loni, se po letech půstu vrací stará Žába a my se již teď těšíme na jejich společné kvákání na marodce. „To
abych se teď naučil pořádně skákat po čtyřech, až mi něco bude“, glosoval novou situaci tradiční komentátor Srna.
Znovu omlazuje i sektor vedoucích. Z rozličných důvodů letos nejedou Mája, Panchelka, Chackal, Lúca a Rocki.
Zvláštní shodou okolností většinou vedoucí Anglie. Ta se tak letos dočká velké obměny – z loňska zůstává pouze
Vitalinea. Co se v Anglii ale nemění, je ohromný zájem táborníků o tento oddíl. Sice jsme zvyklí, že se do ní hlásí
každoročně nejvíce táborníků, ale letošních 16 žádostí je naprostý unikát. Dalším unikátem je počet přihlášených
táborníků a neskutečná rychlost přihlášení. Od spuštění online registrace uplynulo pouhých sedm minut a plánovaná
kapacita 60 dětí byla naplněna! „Naštěstí jsem seděl doma na compu už o dvě hodiny dříve, ale i tak jsem to stihnul jen
tak tak…“, hlasitě se radoval přihlášený Srna. Nakonec jsme kapacitu museli navýšit až na konečných 74 dětí. Tím jsme se ovšem
dostali do problémů s ubytováním. Sice nám (opět) vyrostla další chatička, ale i tak budou muset někteří vedoucí spát jen na půlce
postele. Jako každý rok jsme nezaháleli na tábořišti v neprázdninových měsících. Kromě dvou super dětských srazů pod vedením
Errora se na tábořišti ve velkém pracovalo a budovalo. Kromě již zmiňovaného chatkování jsme zcela přebudovali
kadibudky. Nové posezení je natolik luxusní, že ani splachovadlo nikomu chybět
nebude. Vše bylo tradičně nově natřeno, opraveno, přeskládáno, zkrátka neustále
zlepšujeme táborový komfort. Celý tábor se letos ponese v duchu velké výpravné
etapové hry na motivy Starých pověstí č(tsch)eských. Dále nás čeká opět řada
kvalitních cechů, sportů, inovovaná petrachtace, kancelář LaKom, slavný 19.
táborový ples, jubilejní 20. olympijské hry SpT, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš…

Bude muset SZS opět zasahovat?!?

Kdo byl Urvater Tscheche? Zastaví se na Řípu? Mléko nebo Milch?
Fraťte se s nami to tschasů, kdy praprzetci naschich
praprscheetku ani jeschte děti nebyli. Kty sfemu lidu rukou
pevnou vladl Urvater Tscheche. Kty Tante bylo jeschte jen
jmeno. Kty Przemysl oral jeschte a posfatna chora se
nejmenovala Kuříp. To tschasu, kty difky lovily v lesich,
samy si fybiraly musche, ktere a kty chtely. To kontschin,
kte Libuscha przetpofitala slavnou budoucnost mestu
felikemu. Pojtte s nami proschit tobu mlekchem a strtim
oplyfajitsi, tobu, kty se cesta do zeme saslibene hledala
jeschte pes nafigatse. Fschute pehali kanci jak sloni, kone
przeskakovaly fysoke chradpy a vukol byl jen les a sase les.
Pojtte s nami proschit Stare pofesti Tscheske! Tedy České
samozřejmě! SZS čeká na pravé muže, ženy a Ditu!

Technický sektor:
Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Žába, Žába ml.

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma
+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi
+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Haše

Včerejší prasáci:

V pátek ještě prasátka
dostávala dítka 2. turnusu.
Dnes neboduje nikdo, ale již
zítřejší
den
bude
patřit
naší
bodovací četě! Myš, Plyš,
Šmudla a další prasačky se
zde začnou objevovat již
brzy! Nebo i někdo nový?

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

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.net,
vzkazy táborníkům tiskneme a
předáváme. Můžete nás také potěšit v
návštěvní knize. Nebo na facebooku
(III. turnus SpT – Peřejné) - staňte se
našimi fanoušky a 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 12. srpna
2017 v 10:00.
Hlavním vedoucím tábora je Mgr.
Petr Barannikov, držitel osvědčení
MŠMT pro hl. vedoucí táborů.

Láska, sex a něžnosti
A po roce se vrací i nejčtenější rubrika
našich báječných novin. Co se událo
během uplynulého roku? Doneslo se
nám, že Morče již bydlí s Tonym, který opustil Mácu a přenechal ho Syréně. Bodlinka a
Žabka se těší na návrat Tobiho, který bude mít přetěžké rozhodování. „Já se fakt
nemůžu dočkat, až zase na bojovce někam zalezu s Kyky a Kosatkou“, důvěrně sdělil
Srna. „Ale radši to tam Komáre nepiš!“. Šimpo s Buchtou se těší na Adel a Mauglee,
Zejn na Strašilku a Narman, Miš a Šmudla na bordel ve stanu.
Gepard celý rok vzpomínala na Urnu s Vevrákem, ale ti se spíše
zajímají o Mášu a Well, která opustila Pata. Následující dny do naší
rubriky dozajista přinesou celou řadu žhavých a ověřených
informací. Těšte se, již dnes to vypukne!

Čeká nás

Jednotky Sekce zvláštních služeb přijíždějí do Tallhoferova dolu. Je třeba vyřešit další
případ. Až pod rouškou tmy se jednotky vydají na posvátnou horu Říp, aby se staly
svědky legendárního příchodu Praotce Čecha. Bude vše tak, jak líčí legendy? Nebo se
Čech odmítne zastavit a využít dostatku mléka? A strdí? A evropských fondů? A nebude
po cestě unavený, aby na Říp vylezl? Reportáž vám přineseme v zítřejším vydání.

Nezapomeňte

Jen pro připomenutí - nezapomeňte na přibalení průkazu zdravotní
pojišťovny, a vás několik zapomnětlivců potvrzení od lékaře! Bez
potvrzení od lékaře není účast dítěte na táboře možná.
Připomínáme jen, že zájemci si mohou přivézt i airsoftové zbraně (a nutné brýle).
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