_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________

ROBINSON
THE TRUE STORY!

26. ČERVENCE 2014 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny
snídani úplně naposledy
naservíruje
2.
turnusu,
během
poledne
dojde
k výměně personálu a my se
budeme těšit na večerní
velmi hustý kuřecí vývar
s chlebíkem. K druhé večeři
bude pečivo s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Včerejšek se nesl v duchu
sluníčka, nočního vlahého
deštíčku a tropických teplot.
Přesně toho, co jsme si na
následující
dva
týdny
objednali!

Bodový stav družin
1. I. Angličané
1. II. Poláci
1. III. Ukrajinci
1. IV. Němci

0
0
0
0

V jakém oddíle je Váš
táborník zjistíte na
seznamu, který stáhnete
na stránkách SpT.
Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pr v..: Komár :-)
Zást. pro TS: Láďa
Technický sektor:
Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Zdena, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Žába
Vedoucí oddílů:
I. Džejný+Magi+Chackal
II. Morče+Nikita+Error+Míša
III. Máca+Tony+Péťa
IV. Wydra+Jíťa+Haše

Blížíme se čtvrt století! 10 let novin!
-

První rok videosestřihů! Změny ve vedení!

Táborníci kam se podíváš! Přeplněni od února! Stále budujeme!
Je to neuvěřitelné, ale příští rok oslavíme báječné půlkulatiny!
Opravdu to letos je již 24. tábor SpT! A aby jubilea nebylo málo,
tak již 10. rokem můžete naše každodenní počínání sledovat
pomocí našich táborových novin! A abychom Vám byli ještě
blíže, tak od letošního roku se můžete kromě novin těšit také na
pravidelné videosestřihy! Snad nám technika bude fungovat a vše
se k Vám zdárně dostane! Po dlouhé dekádě se letos Komár přesouvá z pozice hlavního vedoucího.
Opravdu je již jen posledních pár lidiček, kteří jej pamatují v jiné pozici. A většina táborníků ještě ani nebyla na světě :). Po loňské zkoušce s dělenou pozicí se všeho a všech pevnou ručkou ujme Mája a Komár se
přesune na pozici jejího (a Labušova) zástupce. Také post programový má staronového šéfa. Po
dvou Morčecích letech se žezla chopí právě Labuš. Máme také nové tváře.
Láďovi v kuchyni pomůže Pískle, Romanovi se zásobováním Michal a jakožto
vedoucí se nám představí Péťa a Míša. Změny jsou také u táborníků. Jsme
totálně přeplněni! 67 táborníků jsme ještě nikdy neměli! Plno máme od února a
bohužel se nedostalo ani na mnohé naše "staré" táborníky, kterým jsme nabídli místo na jiný
turnus.. "Ještě že už nejsem táborník, ale vedoucí - jak se znám, tak bych přihlášku poslal až v
květnu a to bych pak byl pořádně naštvanej!" nechal se slyšet tradiční komentátor Haše. A jako
tradičně jsme během celého roku nezaháleli ani na tábořišti. Vše je krásně nově natřeno, máme
nové malůvky na Krčmě a kuchyni. Celá Krčma byla totálně zateplena, ve sprše došlo k navýšení
zásobníku vody a poprvé máme teplou vodu v kuchyni! Celých 14 dní se letos ponese v duchu.
velké výpravné etapové hry „Robinson. The true story!“, na motivy..... ANO... Robinsona Crusoe!
Pochopitelně nás čeká opět řada kvalitních cechů, sportů, petrachtace, Labušovo stupě, kancelář
LaKom, slavný táborový ples, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš…

Zlato mizí po celém světě!

Helga von Strompf hledá vysloužilé velitele SZS! Pomohou
Basil a Johann projít spirálou času na Robinsonův ostrov?

Po celém světě zmizela většina zásob zlata! Je všeobecně známo, že drtivé
množství zlata vzniklo roztavením zlatých vajec z Tallhoferova ostrova. A právě
tohle zlato zmizelo. Kam? Známo je také, že první zlatá vejce přivezl z ostrova Ferdinand
Robinson, který na něm před stovkami let ztroskotal. A Sekce zvláštních služeb je pověřena
úkolem vypátrat příčiny zmizení vajec. Prezidentka, doktorka Helga von Strompf, najímá ty
nejbrutálnější, nejchytřejší nebo nejhbitější příslušníky čtyř zaslíbených národů – Angličanů,
Poláků, Ukrajinců a Němců, aby vytvořila unikátní jednotku. Chybí jí však to nejdůležitější: schopní velitelé. Nezbývá jí
tak než odjet na karibský ostrov požádat o dočasný návrat Johanna von Marsche a Basila Wenceslase. Budou ochotni
vyměnit odpočinek pod palmami za vojenský kavalec? Vše se ukáže! A také to, zda Helžino doufání v průchod časem
pomocí spirály klapne. Pokud ano, budou jednotky již nazítří snídat na pláži s Ferdinandem Robinsonem.

Co musíte vědět!
Telefon na tábor je 606 384 400, není
nejjednodušší se dovolat, mějte prosím
trpělivost.
Mail na tábor je: perejane@sptlomnice.net,
vzkazy táborníkům tiskneme a předáváme.
Můžete nás také potěšit v návštěvní knize SpT.
Nebo na facebooku (III. turnus táborů SpT –
Peřejné) - staňte se našimi fanoušky!
Adresa tábora je: Tábor SpT,

jméno táborníka
Tallhoferův Dol
537 01, Rabštejnská Lhota

Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Džejný

Včerejší prasáci:
Včera nám ještě prasáci
zůstali u 2. turnusu, ale již
zítra...

CENA 10 TDA

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

Konec tábora je v sobotu 9. srpna
2014 v 10:00.

Hlavním vedoucím tábora je Markéta
Jílková, držitelka osvědčení MŠMT pro hl.
vedoucí táborů.

Láska, sex a něžnosti
Ani letos nezůstane ochuzeni! Celý rok jsme
monitorovali elektronickou komunikaci
našich vybraných táborníků, tudíž už
dopředu víme, že Tobi se těší na Úcu, která
si ovšem myslí na Rockiho, který si stále píše s Nikitou, ale už
jenom jako kamarádi. Žabka neusne bez
SMSky Segimu a Máša se Sedmou se i na
dálku perou o Pata...nebo Mata?!? "Já to fakt
mám nějak špatně napsaný, prostě to po sobě
nepřečtu, nezlob se Momáre", omlouvá se za
nepřesné informace vrchní informátor Haše. A jestli se do této
rubriky dostanou i Pyrát, Bamba, Bolt, Blesk, Bodlinka, Vevís,
Puma a další se budete pravidelně dozvídat již brzy!

Čeká nás
Především nástup jednotek Sekce zvláštních služeb (SZS),
rozdělení podle národů, pohlaví a věku do úderných oddílů
(šestnáctky) a suboddílů (čtyřky), nácvik marše. Večer očekává
členy SZS pasování krycími jmény. Po setmění pak hra Trifidi,
která prověří důvěru členů týmu a průchod spirálou do doby
ztroskotání Ferdinanda Robinsona. Co bude dál? Kam
se jednotky přenesou? Dokáží se za čtrnáct dní přenést zpět
do 21. století?
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