
_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
30. ČERVENCE 2016  - SOBOTA                                                                                                    CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
naposledy poskytne prostory 
pro snídani 2. turnusu, v 
poledne si kuchyň odpočine 
a přejde do našich rukou. A 
první naše večeře se ponese 
v duchu tradiční gulášové 
polévky a chlebíku. K  druhé 
večeři bude chléb s paštikou. 

 

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

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané     1 
2. II.   Poláci           0 
3. III. Francouzi     0 
4. IV. Němci          1 
 

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 

 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Láďa 
Kuchař: Láďa, Pískle 
Zásobovač: Michal,Roman 
Zdravotník: Máca + Niki 

 

Vedoucí oddílů: 
I. Chackal+Panchelka     

+Lúca+Rocki 
II. Haše+Error+Sedma 

III. Máca+Tony   
+Niki+Vitalinea/Jíťa 

IV. Wydra+Syréna 
+Morče+Pat 

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl 

Huliman: Wydra 
 

Včerejší prasáci: 
Pátek patřil ještě prasátkům z 
2. turnusu, v sobotu se příliš 
neboduje, ale již zítřejší den 
bude patřit naší bodovací 
četě! Myš, Plyš, Šmudla a 
další prasačky se zde začnou 
objevovat již brzy! 

Stáří vpřed! Kde jsou mlaďoši?!? 
Generální přestavba Hradu! Přeplnění ihned! 

Nejvíce táborníků i vedoucích! Stany navíc! Návraty veteránek! 
Jsme tu pro Vás již 26. rokem! Je to k neuvěření, ale je to tak. Noviny již vychází 12. 
rokem a tradiční videa shlédnete již 3. rokem. Letos máme velký návrat do minulosti. 
Komár se po dvou letech klidu a pohody opět (nečekaně a spíše nuceně) vrací na post 
hlavního vedoucího. Mája nás pro letošek opustí a vyrazí nabírat zkušenosti na stáž do 
ciziny. Ale příští rok se nám snad opět navrátí v plné síle a kráse. A aby tradiční dvojice 
nebyla narušena, tak pravou rukou Komárovou bude opět Labuš. Ten se vrací po roce 

zpět z kuchyně a bude nám na celé dva týdny připravovat super program. Morče se naopak přesune zpět k oddílu, 
ale ku všeobecnému překvapení bude z Polska emigrovat do Německa. „Sice již nejsou nejmladší, ale ty zkušenosti 
fakt mají k nezaplacení, nevím, nevím, kdo jiný než oni by to měl dělat,“ nechal se slyšet náš přestárlý tradiční komentátor Haše. „No 

já bych tam ale chtěl vidět taky někoho mladšího, hlavně toho hlavního komentátora 
novin! Tam by to už fakt chtělo změnu!“ oponoval náš novodobý komentátor táborového 
dění Srna. Opět jsme nezaháleli během celého roku. Kromě super srazů se na tábořišti ve 
velkém pracovalo a budovalo. Zejména Hrad doznal takovou změnu, že většina lidí bude 
jen nevěřícně koukat, jak to tu vypadá. Došlo ke zbourání starého skladu, kde se nově 
získal prostor pro nová okna a vchod, který získal krásný nový SpT-schůdek. Kuchyně má přistavěné zázemí, nové 
výdejní prostory a opravený komín. Vše bylo tradičně nově natřeno, opraveno, přeskládáno. Také nám přibyly dva 
nové stany, a tudíž máme větší kapacitu táborníků. Poprvé nám jede celkem 70 táborníků 
(přestože jsme chtěli pouze 60), kteří zaplnili plánovanou kapacitu během pouhých pár dní! 
K nejvíce dětem patří i nejvíce vedoucích. Každý oddíl má letos celkem 4 vedoucí a tudíž 

každý bude pod stálým drobnohledem. Kromě starších táborníků, kteří nám vyrostli v praktikanty, se nám po 
roce vrací Jíťa a dokonce po sedmi letech Vitalinea, které se v půlce tábora prostřídají. Již tradiční změnou 

bude post zdravotníka. Letos bude hlavním léčitelem Máca, který bude mít k ruce novou Žábu – Niki . Celý 
tábor se letos ponese v duchu velké výpravné etapové hry na motivy středověké Anglie a rytířů Kulatého stolu. Dále nás čeká opět 
řada kvalitních cechů, sportů, inovovaná petrachtace, kancelář LaKom, slavný 18. táborový ples, 19. olympijské hry SpT, diskotéky, 
táboráky, zpívání při kytaře, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš… 

Co je pravdy na vzkříšení SZS?!? 
Není Johann senilní? Co dělal Basil dva roky?  Kdo je Morganovová?  

„Mým národům! Zlomeny bolem závažných informací stojí jednotky Sekce zvláštních služeb (SZS) před nelehkým 
úkolem, jehož zdar či nezdar rozhodne o další existenci nebo neexistenci nás všech. Před dvěma lety byly jednotky 
rozpuštěny a pouze hrstka nás pokračovala v pátrání. Nyní nastal čas, povolat vás, všechny chrabré ženy a pár 
zbylých mužů, zpět do služby. Připojit se ke svému národu – věrným a vítězným Angličanům, Polákům, 
Francouzo-Ukrajincům a v neposlední řadě pak Johannovo milým Germánům. Pomoci zmařit velice nebezpečný 
plán doktorky Morganovové a jejich kompliců. Očekávám vás, všechny agenty SZS v sobotu 30. srpna 2016 na 
tajné základně s kódovým označením Tallhoferův Dol přesně v 17 hodin!    Basil von Wenceslas, prezident SZS“ 

Poslední zprávy hovoří o zvláštních věcech! Na scénu se vrací slavná SEKCE ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB! Vysloužilí generálové 
Johann von Marsch a Basil Wenceslas se po letech odpočinku opět vrací na scénu a hledají staronové dobrovolníky SZS! Aktuálně 
máme 70 žadatelů o vstup do aktivní služby! Bude to ale stačit?!? Stačit vlastně k čemu? Stále máme pouze skromné informace, které 
hovoří o doktorce Morganovové, která zmizela během jejích tajných pokusů. Také prosakují fámy o změnách ve středověké Anglii, 
kde kouzelník Merlin není tím slavným kouzelníkem, ale pouhým poskokem a slavný král Artuš se chová jako hejsek na dvoře svého 
otce Utera. Co je na tom pravdy? Co se to děje se starým světem? Budeme muset zjistit i my! 

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. Nebo na 
facebooku (III. turnus SpT – Peřejné) - 
staňte se našimi fanoušky! 
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 2016 
v 10:00. 

 

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

Láska, sex a něžnosti 
Nejčtenější rubrika našich báječných novin dostávala 
jména a drby během celého roku a pochopitelně se o ně 
s vámi podělíme. Doneslo se nám, že Morče plánuje táborové večery trávit 
v náručí Chackala, který ovšem stále přemýšlí, jestli nedá přednost Žabce. 
Bodlinka a Máša se těší na návrat Rockiho, který bude mít přetěžké 
rozhodování. Haše se těší na dny a noci se Sedmou, Mat prý tajně věří 
v náklonost Lúcy. Piko se nejvíce těší na Adel, Quaska na Horala, Verka na 
Urnu a Notka na A-toma. Jestli se to změní hned první den tábora, nebo to 
bude trvat déle, to se společně nechme překvapit. Těšte, již dnes to vypukne! 

Čeká nás 
Nejprve nás po 14 dnech táboření opustí 2. turnus a my již budeme očekávat 
první naše táborníky. Ty bude čekat nejprve ubytování a seznámení se 
v Krčmě. Po rozdělení do družin a krátkých seznamovacích hrách nás čeká 
breefing, na kterém Sekce zvláštních služeb zveřejní podrobnosti tzv. 
„von Marschovy“ zprávy. Z uniklých indicií se zdá, že zjištění jsou závažná, 
a že pozvání jednotek všech národů není jen tak a jednotky ještě týž večer pod 
rouškou tmy vyrazí situaci řešit. Večer proběhne zpívání v Krčmě a sázková 
kancelář LaKom. 

Nezapomeňte! 
Jen pro připomenutí nezapomeňte na přibalení 
průkazu zdravotní pojišťovny, a vás pár šest 
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). 

JÁ BYCH TAKY CHTĚLA ZKUSIT WYDRU. A MÁM TŘI POŽADAVKY NA DĚTI, KTERÝ BYCH CHTĚLA DO TROJKY. (ROBBIE) 

mailto:perejane@sptlomnice.net
http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501


_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
31. ČERVENCE 2016  - NEDĚLE                                                                                                    CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u 
Veselé 
Mileny 
dnes ke 
snídani 
naservíruje 

vánočku s kakaem rozpuštěným 
v mléce. Ke svačině nás čekají 
okurky, k obědu pak vepřové 
výpečky s houskovým knedlem, 
špenátem či zelím. Po rohlíku 
s pomazánkovým máslem ke 
svačině nás k večeři čeká chléb 
s vajíčkovou a tvarohovou 
pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Svítilo sluníčko celý den a bylo 
hezky teplo. Přesto jsme 

s obavami hleděli k nebi, zda 
nepřijde nějaký oblak s bouřkou. 

Naštěstí nepřišel. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané     1 
2. II.   Poláci           1 
3. III. Francouzi     0 
4. IV. Němci          1 
 

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 

 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Láďa 
Kuchař: Láďa, Pískle 
Zásobovač: Michal,Roman 
Zdravotník: Máca + Niki 

 

Vedoucí oddílů: 
I. Chackal+Vitalinea/Jíťa 

+Lúca+Rocki 
II. Haše+Error+Sedma 

III. Máca+Tony   
+Žába+Pat 

IV. Wydra+Syréna 
+Morče 

 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl 

Huliman: Toni 
 

Včerejší prasáci: 
Zatímco stany zůstaly 
prasáků ušetřeny, kóje Marie 
s osazenstvem Morče, 
Chackal, Error, Rocki, Pat a 
Haše vynahradila nepořádek 
za všechny stany.  

Zdravotní odpadlíci! První kliky! 
Žába, Niky nebo Monča??? Noc patří nám!  

První jmenovci v dějinách SpT! Bolt se bojí! Uplakánci bulí! 
Již dvanáctý ročník našich novin Vám přináší nejžhavější informace z prvního dne 
tábora! Hned první zpráva je bohužel z kategorie těch méně příjemných – zcela 
nečekaně nám z důvodu nemoci těsně před táborem odpadly dvě vedoucí – Panchelka 
a Robbie, pročež musel Komár alias Basil Wenceslas alias Uther přeorganizovat 

vedení oddílů a proto se Pat přesunul od Germánů k Francouzům (loni Lotrinskému vévodství, předtím Bělorusům a rok předtím 
opět Francouzům) a se vší slávou se navrátivší Vitalinea byla postupně 
strategicky přesouvána od oddílu k oddílu, aby nakonec zakotvila u svých 
nejoblíbenějších Angličanů. Těm ani ohlášený Brexit evidentně neubral nic na 
bojovnosti a mocné Šakalí vytí se opět po roce rozléhá tábořištěm. Nyní jsou tedy 
síly všech oddílů vyrovnány a oddíly mohou se svými vedoucími nastoupit cestu k nehynoucí slávě ve jménu Sekce 
zvláštních služeb.  V čase kdy nebohý Komár na poslední chvíli řešil obsazení oddílů 

vedoucími, tak v dalekém Liberci (po germánsku Reichenbergu) se rozjelo motorové přibližovadlo, 
zvané Tallhoferův expres směr Rabštejnská Lhota a cestou nabíralo táboření chtivé mladé sviště do 

svých útrob. Zatímco cesta probíhala dle našeho zvláštního utajeného 
zpravodaje (díky Haše) bez problémů, při vystupování došlo k prvnímu 
klikovacímu incidentu – vedoucí šmírující a pokynů k opuštění autobusu neuposlechnuvší Tom-tom byl 
odměněn prvními kliky. „My jsme mu říkali nejmíň pětkrát, ať z tý plechovky 
konečně vyleze a nezdržuje výstupní proces“, komentoval náš vysoce utajený 

zpravodaj Haše. Zatímco v autobusu a později na tábořišti panovala mezi táborníky převeliká radost 
z opětovného shledání po dlouhém čase, tak jediný rozpor v jejich řadách i mezi 
vedoucími je v tom, jakou přezdívku by měla mít naše nová zdravotnice – zda by 
jí měla zůstat Niky (přezdívka kterou si vysloužila u prvního turnusu – Dolanů), 
nebo ji předat zděděnou přezdívku Žába a nakonec je zde varianta třetí – Monča, přezdívka kterou 
vymysleli nejmenované děti nejmenované vedoucí, neboť jim zdravotnice údajně silně připomíná jejich 

švagrovou. Po příjezdu, zabydlení se ve stanech, oddílových aktivitách a večeři následovala první noční hra. Ta byla bohužel 
narušována podivnými výkřiky nesoucími, se z hlubin Rabštejnských lesů, které nepěknými slovy komentovaly 
naše noční rejdy. My se ale nevzdáme a svůj životní prostor si sebrat nenecháme. Noc patří nám! Neuvěřitelné 
se stalo skutkem a po 26. letech máme poprvé táborníky s naprosto shodným jménem. Až tedy budete psát 
dopisy na jméno Jakub Horák, tak doplňte ještě nějaké drobné indicie! Tradiční starý harcovník Bolt se 
nedočkal svého spolubydlícího, který měl drobnou autonehodu a jelikož se bojí sám ve stanu, tak si ustlal mezi 
postelema stanu č. 25. Večerní promítání 
zmizení doktorky Morganovové zaplnilo 

mnohá očka slzami a noční průchod spirálou času se změnil na 
hotové slzavé údolí. Započal to Blesk, skrze něj se slzy přenesly 
na Elišku, Báru a Spíďu. Nakonec se ale všichni překonali a 
průchod do středověké Anglie zvládli. 

Morganovová je Morgana! 
Uter nás do Kamelotu nevpustil! Jednotky čeká výcvik.. 

Jednotky SZS s hrůzou shlédly záznamy bezpečnostních kamer! Doktorka Morganovová se po návratu 
v čase změnila na čarodějnici Morganu. A její cíl je patrně jasný. Objevit svatý Grál a 
přinést ho do současnosti. Posloužit by měl ne zcela dobrým účelům. Do minulosti 
se ale přenesly i jednotky SZS. Z Basila se přechodem stal samotný král Uter, z von 
Marche čaroděj March, Jak budou postupovat dále? Jedno je jisté. Král Uter nás do 
Kamelotu nepustil. Nevycvičené a prostoru neznalé, neurozené, bez rytířských 
ostruh. Nic takového nepotřebuje. Nezbyde než cvičit a prozkoumávat okolí. 

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. Nebo na facebooku 
(III. turnus SpT – Peřejné) - staňte se našimi 
fanoušky! 
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 2016 v 10:00. 
 

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

Láska, sex a něžnosti 
Gepardice se údajně podle tajného 
morčecího zdroje oblizovali s Urnou jako 
dva slimáci. To je opravdu již dost drsné. 
To se ale nelíbilo Psíkovi, který si na 
Gepardici také myslí a o pár hodin později 
při noční hře ji již držel za ruku. On vůbec stan číslo patnáct je takový 
odvázaný a naše hlídky již hlásily, co vyslechly ze stanu za zkušenosti 
s tabákem, stříháním trávníku nebo nějaké trávy a sexu vůbec. To je 
víceméně všechno. Bolt byl večer načapán, jak tráví spánek v uličce 
stanu u Bendera a Vlka. Aby jim prý nebylo smutno. Sízi se po 
večerce toulala po táboře a hledala. Co? Nebo koho? A co na to Mája? 

Čeká nás 
Dopoledne se ponese ve znamení 
průzkumu okolí vystřídaném výrobou 
vlajek. Po obědě přahazovaná, zoomba 
nebo v případě deště aquazoomba. 
Odpoledne nás přivítá, snad, místní 
koupaliště. A v pozdní odpoledne se naučíme tábornickým 
dovednostem. Večer se ponese ve znamení slavnostního posezení 
v Krčmě, pasování nových rytířů a hraní na kytaru. 

CO JE TO TEN EŠUS? (VAKU). JÁ TI TO PAK VE STANU UKÁŽU. (HORAL) 

mailto:perejane@sptlomnice.net
http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501


_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
1. SRPNA 2016  - PONDĚLÍ                                                                                                                   CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
ke snídani připravila chléb 
s máslem a tvrdým salámem, 
čajík. Ke svačině pojíme 
okurky a rajčata ze skleníku 
Ládi a dalších rodičů 
(děkujeme), k obědu se bude 
podávat brokolicový krém a 
španělský rozstřel s rýží. K 
odpolední svačině nás 
očekává smetanový jogurt z 
Valašska s rohlíkem a 
k večeři langoše s kečupem a 
sýrem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Dopoledne svítilo sluníčko, 
ale mraky se blížily, aby při 
odpolední hře sprostě pršelo. 
Ale v lese tak nějak kupodivu 
ne. Tak jsme pokračovali. 
„Ukončit hru ve chvíli, kdy 
přestane pršet, to si děláš 
*del!“ Komentovalo počasí 
Morče. No, teplo bylo celý 
den. Ale značná část nám 
propršela… Snad bude líp. 
 

Bodový stav družin 
1. II Poláci           12 
2. I.    Angličané     8 
3. IV. Němci          8 
4. III. Francouzi     6 
 

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 

 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Láďa 
Kuchař: Láďa, Pískle 
Zásobovač: Michal,Roman 
Zdravotník: Máca + Niki 

 

Vedoucí oddílů: 
I. Chackal+Lúca+ 
Rocki+Vitalinea 

II. Haše+Error+Sedma 
III. Máca+Tony   

+Žába+Pat 
IV. Wydra+Syréna 

+Morče 
 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl 

Huliman: Error 
 

Včerejší prasáci: 
Prasáci nebyly. Všude je 
neuvěřitelný pořádek.  

Čestmír je zpět! Zase! Pylař také!! 
Tábornické dovednosti! Vyzývání! Nekonečná mana! 

Megazumba! Narozeninové hoblení! Nové přezdívky pážat! 
Po roce zazněl znovu Tallhoferovým dolem Létající Čestmír a pak 
následovala ranní Mana. Její počítání zabralo některým vedoucím celé 
dopoledne. „To není možné, že bychom měli tak málo a Poláci tak 
moc…“, divili se Morče s Chackalem a celé dopoledne trávili za kuchyní 
přepočítáváním stovek koleček many. Chackal projevil tábornický instinkt, 

když si svůj stan přesunul z lesa na krásnou louku. Bohužel, nad malé ohniště, které je deset metrů od ohniště slavnostního. 
Tradiční komentátor Haše vysvětloval, že až si budeme opékat špekáčky, 
Chackalův stan zcela jistě shoří. Srna se však hádal, že stan vydrží, protože je 
z kvalitního čínského materiálu. Dočkali jsme se také posledních táborníků. 
Dopoledne přijel Nakladač, který potěšil bojácného Bolta a hned k němu 
zalezl do spacáku. Po obědě přijel Michal s hladovým Pylařem, jídlo už pro 

ně však nezbylo, naštěstí si přivezli vlastní. „To do těch novin ale nepiš, jinak si to slíznu od jejich mamky!“, 
marně žadonila kuchařka Láďa. Odpolední koupaliště jsme vzhledem k počasí vzdali. To 
nicméně nikomu nevadilo, protože téměř všichni se hodinu a půl pohybovali v rytmu 
Toniho zumby. „Tak takhle jsem si už rok nezatrsal! Doufám, že to brzy 
zopákneme“, sotva popadal dech Srna. Při sbírání víček, jako odměny za 
naučení se tábornických dovedností, Poláci dosáhli neuvěřitelné 100% 

úspěšnosti i přesto, že několik nových táborníků druhého oddílu přiznalo, že vlastně ani neví, co 
to je buzola. Nelze říci, jak k této chybě došlo, a proto bylo Polsko odměněno jako nejlepší oddíl 

této hry. Anglie za trest vyzvala Poláky na souboj o tři vlajky v hodu polenem a drtivě vyhrála, zejména díky 
geniálnímu hodu Goryly, který se rozhodl hodit poleno do křoví místo do kopce, ze kterého se skutálelo potrestaným 

Polákům. Francie, na kterou v hodu polenem zbyli Germáni, 
byla poražena jen kvůli slabé (žádné) podpoře 
Pata, který se namísto oddílu věnoval koláči a 
tudíž musela Germánům odevzdat jednu 
vlajku. Po výborné večeři v Krčmě u veselé 

Mileny proběhlo pasování nových táborníků. Došlo k reinkarnaci Geparda, nově vznikly přezdívky jako 
Hands-free, Joker, Nakladač, Psoun, La Syčka a mnoho dalších. Následně proběhlo opožděné narozeninové 
hoblení Bleska, kterému bylo v pátek osm let, a Goryly, kterému bylo o den později patnáct. Před večerkou bylo táborníkům 
slíbeno zpívání v krčmě s následným LaKomem, který byl však nakonec nahrazen dalším zpíváním. Psík a Schauma po 
večerce trénovali svá těla kliky a sklapovačky, jako následek rušení nočního klidu. 

Jednotky vycvičeny! Snad! Doufáme! 
Uter nechal otevřít brány Kamelotu! Představil dceru Morganu! 
Byla to Uterova jasná podmínka: než vpustí novou posádku z jednotlivých národů na Kamelot, musí být řádně 

vycvičena. A to se téměř podařilo. Jednotky celý den cvičily a 
zdokonalovaly se v řezání dřeva, ošetřování raněných, sekání, 
zapalování ohně i poznávání okolí Kamelotu, až Uter usoudil, 

že brány nechá slavnostně otevřít. Jednotky se nahrnuly do Kamelotu a staly se 
součástí jeho života. Navečer se objevila i Uterova sličná dcera Morgana. A ta je na vdávání. 
Takže se čeká jen na vhodného rytíře. Proto se chystá velkolepý turnaj, který Uter již dvacet 
let pořádá v den výročí zmizení svého syna. A letos to bude záminka k provdání Morgany. 

Myslíme na Máju! 
Velké srdečné pozdravy z Dolu zasíláme 
naší bývalé hlavní vedoucí Máje. „To by si 
Komáre zasloužilo vlastní článeček do 
novin, ne jenom nějakou mávačku do 
videa“, radil staronovému hlavnímu 
vedoucímu Srna. Největší pozdravy 
posílal ovšem osamocený Morče. Po 
lahvince jednoho Capitaina vysílal 
pozdravy na všechny strany ze srdce, či 
doslova až od žaludku… Zdraví tě také 
zbylých 70 táborníku a 19 vedoucích! 
Těšíme se na brzké zprávy se severu 
Evropy. 

Díky všem (nejen) 
maminkám! 

Také moc děkujeme všem rodičům, kteří 
nám zaslali nějaké potraviny, které moc 
rádi zpracujeme! Máme díky Vám zásoby 
ovoce, zeleniny a nově také koláčů, nad 
kterými se táborníci jen mlsně olizují a 
plné tácy mizí přímo před očima! Díky! 

Láska, sex a něžnosti 
Bender s Boltem projevili téměř schopnost 
Dlouhého ze známé pohádky, když zvládli 
protáhnout pod celtou ruce ze stanu do stanu a 
sahat na Želvu. Té se to ovšem nelíbilo a věc 

rázně vyřešila. Bolt ale pokračoval a škádlil se s Kiki v Krčmě. Chucky se dost 
značně zakoukala do Chaumy a Haše neví, jestli se u sprchy objímali. Chackal 
usoudil, že stan v lese nad táborem mu s Morčetem neskýtá dostatečnou intimitu a 
přestěhoval svůj stan k potoku. Elsa utěšovala plačícího Speedyho, který se nechtěl 
nechat pasovat na páže a hladila ho něžně po vlastech. A Máša prý čeká dítě 
s Žabkou. A Krtek je Karel. Vyznej se v tom. Přesto díky Rockimu za zprávu. Psík 
se věnoval sestře Locice, ale část večera byl i v objetí Náti. Spíďa zase celé 
odpoledne trávil ve dvojici s Mauglee, ale večer se rád přitulil ke Komárovi. 

Čeká nás 
Hned po ránu očekáváme příjezd 
nejvýznamnějších rytířů z celého 
Pendragonu. Uterova dcera 
Morgana je totiž na vdávání, a tak ji 

chce král představit nápadníkům. A proto uspořádá velkolepý turnaj. 
Toho se zúčastní ovšem i naši borci. Celý den nás tak čekají nejrůznější turnaje a 
dokonce i rytířské zkoušky. A pak i první získání rytířských ostruh. Dá-li sluníčko, bude 
i koupaliště. A pomalu začneme uklízet před čtvrteční kontrolou nejvyššího vedení. 

„DEJ TAM NĚJAKÝ RANDOM DÍTĚ!“ SEDMA URČILA ZÍTŘEJŠÍ SLUŽBU. 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
2. SRPNA 2016  - ÚTERÝ                                                                                                                   CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Láďa s Pískletem nám ke 
snídani připraví kornflejky 

s mlékem a 
toustíky se 
sýrem, k tomu 
čaj, či kakao. 
Dopolední 
svačině si 
pochutnáme 
na ovoci a 

zelenině, která bude předzvěstí 
luštěnin, tedy čočky na kyselo 
s uzeným masem a okurkou.  
Polévka k tomu bude 
frankfurtská. Odpolední 
svačinka bude loupák a ovocné 
mléko. Večeře salámová 
pomazánka namazaná na 
čerstvém chlebu ze Slatiňan. 
 

Jaké bylo počasí? 
Jedním slovem krásné. 
Dopoledne tedy hrozilo, že 
z mraků začne padat tuna 
kapek, ale již před obědem 
svítilo slunce Slunce. A 
vydrželo do večera. Na koupák 
to nebylo, ale ať to vydrží! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci          27 
2. II.  Poláci            23 
3. I.    Angličané     19 
4. III. Francouzi     12 
 

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 

 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Láďa 
Kuchař: Láďa, Pískle 
Zásobovač: Michal,Roman 
Zdravotník: Máca + Niki 

 

Navštívili nás: 
Kromě odvažeče zbytků jídla 
z kentusky i babička a děda 
Notky a Bleska a Hrouda 
s budoucí tábornicí. 

 

Služba a hlídka dne: 
1. oddíl 

Huliman: Chackal 
 

Včerejší prasáci: 
Tak konečně jsou tady! Naše 
první prasátka! Stále je sice 
většina stanů bodována vysoce 
nadstandardně, ale Méďa La 
Syčka a Schauma a Psík nám 
udělali radost a dostali se pod 
šest bodů, což znamená 
nakopnutí do zadku. Na Myš 
kupodivu stále čekáme. 

Hypochondři útočí! Triskoška léčí! 
Germánský megaden! Poprvé na koupališti! Skoro! 

Merlinovo langoše! Hajzlbába nestíhá! Rozorané hřiště! 
Opět po roce se nám projevila zákeřná nemoc zvaná hypochondrický kotník. 
Jako první se tato zhouba objevila u Náťy, která kupodivu tuto chorobu mívá 
na táboře pravidelně. „Je fakt divný, že běhat na hru nemůže, ale večer na 
triskošce skáče v jednom kole“, podivoval se zkušený Srna. Náťynu taktiku 
brzy okoukala další děvčata, tudíž zásoba erárních berlí se nám rychle tenčí. 

Veškerá jména nám do zítřejšího tisku dodá tajný informátor Bendr. Po včerejším ne zcela úspěchu, dnes naopak Germáni 
skórovali. Kam přišli, tam vyhráli. Co se třeba přetahované týče, ze dvanácti zápasů vyhráli 
všech dvanáct. Co čert nechtěl, včerejší vítězové Poláci vyhráli jen dvakrát. 
„Ještě že maj ty děcka nás se Sedmou a Errorem, zasloužili jsme se jim o celou 
polovinu vítězství!“ mumlal si nespokojeně pod vousy Haše. Díky tomu, že se 
včera hrálo celkem šest her, tak se Germáni rázem vyhoupli do čela 

celotáborové etapové hry. Dopolední přetahovaná družin změnila naše krásné pískové hřiště v jednu velkou 
oranici. Zejména Goryla se svým novým okovaným obutím značky kanada se zarýval několik 
decimetrů pod zemský povrch. „To bude mít služba pěknou fušku, až to tady po něm půjde hrabat“, 
litoval nebožáky hodný Srna. Odpoledne jsme se všichni těšili na místní koupaliště. Marně! Labuš zastavil na hřišti 
necelých deset metrů od vody, ale dál nás nepustil ani na krok. Zklamání ovšem 
vynahradila impozantní hra hajzlbába – neboli Tony. Papíru chtiví táborníci se 
proplétali různými nástrahami typu průjem, roupy, nebo střevní chřipka, aby 

nakonec nalezli útěchu u Tonyho, který nápor sedmi desítek papíru chtivých dětí absolutně 
nezvládal. Pro radost (doufejme) všech nám kuchyně připravila k večeři langoše. S česnekem, 

kečupem a sýrem. A to speciální - Merlinovo, tak jak se na pořádnou etapovku sluší. Česneku ale bylo 
příliš, a tak malé tábornice odevzdávaly své langoše svým vedoucím. „Konečně máme pořádný jídlo, a 
ony si ještě stěžujou, nevděčnice jedny!“ komentoval jejich počínání Srna s již druhým langošem 
v žaludku. A třetím v ruce. A čtvrtém ve druhé ruce. Kyky se podělila o iontové drinky v prášku. A tak 
Viki po konzumaci pěti pytlíků půl hodiny před půlnocí stále 
nemůže zastavit chronický smích a je transportována i se 

spacákem do izolace. Na pingpongový stůl. Včera se také zjistilo, že Boltova baterka 
nejen svítí, ale má i tlačítko na ochranu před úchyly a útočníky. Paralyzér. Bohužel ho 
prozkoumal Horal. Ale křeče měl jen chvíli a brzy byl v pořádku. „Vitalineo, věřila bys, že mne brněla celá ruka až k lokti?!?“, 
začal po 45 minutách konečně mluvit paralyzovaný Horal. Že by po iontovém nápoji?  

Uter našel ztraceného syna! Konečně! 
Artuš vytáhl meč z kamene… Morgana se urazila! 

Každý rok. V tento den. Uter již léta pořádá v den zmizení svého 
jediného syna velkou oslavu. A letos pozval snad všechny, co v zemi 
Pendragon něco znamenají. Přijel král Baratheon (pro znalce Robert) 
s konkubínou a nevlastním synem Artušem, rytíři Gawein, Lancelot, Toni, Lohengrin, 
Tristan a Galet. Galet i se svou krásnou manželkou a schovankou. Hlavním cílem oslavy 

bylo najít ženicha pro sličnou Morganu. Vše ale dopadlo jinak. Ukázalo se, že Toni o Morganu nemá vůbec zájem. Artuš zase 
strávil spoustu času v obilí s komornou Morgany, s Gynewrou. A k tomu ještě ten nešťastný meč, který Artuš vytáhl 
z kamene. To ovšem poukázalo na to, že Artuš je přímý dědic rodu Pendragonů a tím onen zmizelý Artušův syn. Takže ze 
svatby nic nebude… No ale zabránit celodenním rytířským turnajům to nemohlo! 

Nově epické duely! 
Haše s Errorem se rozhodli 
připravit si na celý tábor 
několik krátkých duelů jako 
divadlo pro táborníky. 
Táborníci si mohli vsadit na 
jednoho z nich, který vyhraje, 

a tím zdvojnásobit svůj vklad. Dnes proti sobě bojovaly 
smyšlené postavy Lord Allesair a Sir Tristan (ne ten ze 
scének). „Gratuluji, právě jste zabavili děti na deset 
minut, teď zas nemají co dělat!“ okomentovala délku 
programu pobavená Sedma. 

Marcelin blog 
Podívala jsem se dnes na to, jak naši táborníci chodí 
oblékáni. Někteří se ani nepřevlékli, natož vykoupali, ty 
tedy hodnotit rozhodně nebudu. Body ode mne dnes 
získávají Čaký, Füfü a Psík. Ten se zatím ale 
nevykoupal, ale napsala jsem ho sem, protože je In. 
Nejkrásnější žena z celého tábora je Morgana, ta mě 
svým žlutým žížalým oblečkem nejvíce potěšila a tak má 
ode mne velké plus. Jestli i vy ostatní chcete být cool, 
jako Morgana, tak sledujte můj blog. Vaše nejkrásnější 
Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Kyky a Viki se téměř popraly o psíka, když zjistily, 
že s ním nemohou tančit obě najednou. Bolt se, ve 
stanu Vlka s Benderem, dvořil Gepardovi. Mat 
celou noc protančil s Füfü i navzdory návalu Miší 
skupiny (Kosa, Šmudla, Plyš). Toni a Morče v objetí 
na ploužáku, asi nová láska. Žába II a Error spolu 
tančili 2 ploužáky, které si užili, doufejme, že z toho 
něco bude. Goryla se jako obvykle ploužil se svým 
hrníčkem. Šimpo a Miš spolu tancovali po celou 
dobu triskošky. Následně si Miš zapsala do svého 

tajného deníčku, že konečně tancovala s klukem, který se jí už druhým 
rokem líbí. Syréna a Máca ploužák, žádná novinka. Novinkou je 
ovšem to, že Želva opustila Ještěra a ploužila se se svým Psíkem. 

Čeká nás 
Koho dnes Francouzi, interně nazývaní šnekožrouti, vyzvou k souboji, 
zatím nevíme, ale dojde k tomu hned po snídani. Poté nás čeká stavba 
hradů Kamelotů z přírodních materiálů. Po obědě přijede Tonda Obal 
z Eko Komu, aby nás naučil třídit odpad správně a rychle. A konečně po 
odpolední svačině se prověříme v orientačním běhu, zda si všichni 
opravdu ostruhy za práci s busolou zasloužili. Ti, co dorazí s buzolou zpět 
do tábora, se zúčastní noční hry Transport ohně pro obra.  

„KYKY ROZDÁVÁ DĚTEM DŽOINTOVÉ NÁPOJE!“ NIKI (ZDRAVOTNICE). 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
3. SRPNA 2016  - STŘEDA                                                                                                                  CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Láďa s Pískletem nám 
v Krčmě u veselé Mileny ráno 
dají makový závin jablečný, 
makový a tvarohový, a to 
spolu s kakaem. Dopolední 
svačina tradičně ovoce a 
zelenina stále ze zahrádek 
rodičů. Čočková polévka a 
zapečené těstoviny s okurkou 
budou na oběd. Odpolední 
svačina jogurt (tentokrát bez 
známé země původu) a 
křupavý rohlíček z Heřmanova 
Městce za korunu šedesát tři 
(prý na haléřích nezáleží, proto 
nekupujeme v Kauflandu za 
korunu pade). K večeři se 
„těšíme“ na krupicovou kaši. 
Barevnou. Ještěže nám zbyl 
ten rozstřel. Španělský.  

 

Jaké bylo počasí? 
Dopoledne svítilo slunce 
Slunce a vypadalo to, že nás 
čeká koupaliště. Odpoledne se 
ale ochladilo a koupaliště 
hrozilo spíše z mraků. Spadlo 
jen pár kapek, ale večer byl 
chladný jako u Baltu. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           36 
2. II.  Poláci            27 
3. I.   Angličané      25 
4. III. Francouzi     19 

 

Navštívili nás: 
Vosy. A Tonda Obal 
z EkoKomu. Ten nikoho 
nepíchl, na rozdíl od první 
vosy, která píchla Krtka. 

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl - Germáni 
Huliman: Wydra 

 

Včerejší prasáci: 
Schauma je prasák! Jeho 
spolubydlící Psík vznesl 
protest u samotného Utera, 
který seznal, že Psík prasák 
není, že je pouze psík. Mezi 
prasáky ale patří komplet stan 
Srny a Kecala. „Ta Myš si letos 
uklízí, to není možný“, diví se 
zkušený Haše. „To je kvůli 
Angličanovi“, odvětil Error 
s tím, že Šimpo je již od loňska 
nazýván Anglánem. 

První Titanic! Válka vyhlášena! 
Tonda Obal v akci! Marcelka bloguje! 

První fuskáčová bitka! Buzoly mátly! Ošetření by nepřežila! 
Ráno čekalo nepříjemně mokré překvapení Toniho. Skončil v potoce. Rukou 
Morčete. A Tom-toma. Pomstu plánuje. „Tatínek vám vyhlásí válku!“ křičel 
hledaje skrýš za mohutnými zádovými svaly ještě mohutnějšího Mácy. A k tomu se 
ještě stíhá věnovat psaní nového blogu pod pseudonymem Marcelka. Čtěte nový 
růžový odstavec! Krutou pravdu ukázalo stanoviště zdravovědy při odpoledním 
orienťáku. Vitalinea by jen těžko přežívala ošetření zlomeniny stehenní kosti 
Bleskem. Návrh rozříznout stehno a zatlačit kost na správné místo ji nenadchnul. 

No, pravděpodobně je to v rodině, protože jeho sestra Notka Labušovi na zlomené stehno lila kbelíky 

ledové vody a při vědomí ho udržovala drastickým štípáním do ucha. Srna při stejné disciplíně projevil 
duchapřítomnost a zachraňoval a obvazoval vlastním tričkem i kalhotami. Zůstal přitom jen v trenkách. No 
a v šátku kolem krku. Při orienťáku přišly ke slovu také buzoly. Zpočátku žádná sláva, ale po rozpačitém 
úvodu se z táborníků stali na buzoly machři. „Asi dobrá učitelka!“, komentoval přednosti 
buzolí učitelky Sedmy Srna. Opačného názoru byla Bodlinka, kterou prý Labuš poslal 
dokonce dvakrát špatným směrem. „Asi nedávala příliš pozor a neví, jakej je Labuš 
záškodník“, chichital se správným směrem vyrazivší Srna.  Odpoledne nás navštívil 
EkoKom se soutěží Tonda Obal. Některým tábornicím připadal název natolik infantilní, 
že začaly rychle simulovat různá zranění, aby nemuseli absolvovat třídění odpadků do 

barevných košů, slalom s popelnicemi a další kratochvíle. „Mám z toho úplně černý ruce“, komentoval 
vožení popelnic Gepard. Dopoledne jsme se dočkali i první fuskáčové 
bitky. Byla na přání (sepsané v knize přání a stížností) a vyplavila 
adrenalin všech do závratných výšin. Zarazila nás ovšem taktika 
Francouzů, kteří pečlivě střežili svůj kruh, i když byl bez jediné vlajky místo toho, aby se 
pustili do útoku za znovuzískání vlajky. „Co by tomu řekl Holland. Nebo Napoleon?“ 
divil se výkonu germánský poručík Bender.  

Morgana objevena! Kde byla?!? 
Merlin s Marschem společně přivolali Morganu. Co na to Jan Uter? 

Krásná Morgana zmizela. Kam? Proč? Kdo ví? Uter nasadil všechny síly, aby dceru 
našel. Artuš se tedy moc nepřetrhl a volné chvíle trávil s Gynewrou. Ta těch 
volných chvil po zmizení své paní Morgany měla až až. March marně pátral 
v čarovných knihách po způsobu, jak Morganu najít. A navíc: Uter mu kouzla 
zakázal i v případě Morgany. Ale to už se na scéně objevuje Artušův sluha Merlin. 
March hned pozná která bije, tuší už od počátku, že i Merlin je kouzelník. Velký 

kouzelník. Merlin nakonec Marche přesvědčí, že Morganu přivedou zpět pomocí kouzel. Marně 
March varuje, že každé kouzlo má svou cenu. Večer je Morgana přivolána zpět. Uter se raduje. Ale kouzlo sebrané v líhništi 
obrů (kteří jsou mimochodem dávno v Pendragonu vyhubeni) svou cenu mít bude… Ale to již v našem příběhu předbíháme. 

Všem návštěvám! 
Jako každý rok očekáváme na 
slavnostní sobotní ples SpT 
několikero návštěv. Bohužel 
nejsme schopni zajistit žádnou 
ubytovací kapacitu! Každý bude 
muset strávit noc mimo 
tábořiště. Stravu jsme schopni 

zajistit pouze těm, kteří se v dostatečném předstihu nahlásí 
Komárovi. Děkujeme za pochopení. 

Marcelin blog 
Dnes jsem opět bedlivě pozorovala styl 
oblékání u našich táborníků a tábornic. 
Když jsem se dnes procházela po 
tábořišti, tak jsem se málem lekla, že 
vidím zpěvačku Tinnu Turner, ale 
nakonec jsem zjistila, že je to jen Gepard v černých legínách. 
Morgana už nejhezčí není, dnes opět měla stejný žížaloidní 
žlutý kostýmek a proto jí hodnotím 3. místem. Dále jsem ve 
večerních hodinách zaslechla hlasité smání se ze stanu č. 18, 
okamžitě jsem šla zjistit situaci. Všichni si ztěžovali na Psíka, 
který tam měl údajně vypustit pekelného krakena, a proto ho 
hodnotím jako nejsmradlavějšího táborníka na 2. místě. Ale 
fuj. 1. místo dnes získávají Kity, Fiona, Kamča a Žalka za 
perfektně sehranou čtyřku v růžových topech. To je 
prozatím vše, zítra se můžete těšit na další pokračování mých 
příspěvků. Pusu posílá vaše Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Šimpo se stal šťastným 
vyvoleným Myši, která mu posílá 
jeden vzkaz za druhým. Začala 
kvůli němu i uklízet! Do zajištění 
schůzky vkládá všechno. „A má 
velkou šanci“, ujistil náš tajný 
zdroj Bender. Prý je dokonce 

pozvaná na ples. Žába se místo detěm věnuje spíše Tonimu. 
Oba na sebe po celý den dívají a večer trávili s Nakládačem 
na marodce. Bolt je tedy zase sám. Teda jen stanu. Vlastně 
není, noc trávil s Benderem a Vlkem. Náťa strávila noc se 
Lvicí. Pro umožnění tohoto privilegia byla Mond přesunuta 
k Ptáčeti. Mat a FüFü utvořili na diskotéce nový pár, který 
přetrval již celý dlouhý den. A Strašilka ve snaze získat si 
Zejna použila kruté varování před štípnutím vosy do. Ehm. 
Pánové tuší, dámy se červenají… 

Čeká nás 
Brzy dopoledne vyzvou Germáni na 
souboj jeden z národů. Budou to 
Angličani? A v jaké disciplíně? A 
můžeme již lehce poodhalit, že se 
objeví stopy obrů a nezbyde, než již 
dopoledne začít vařit lektvar na obranu 
před obry. A bojovat s nimi budeme i po celé odpoledne. 
Večer, pokud se podaří obry zneškodnit, nás čeká první 
slavnostní táborák.  

„PROČ ZASE JÁ?!?“, KRTEK PO PÍCHNUTÍ VOSOU 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
4. SRPNA 2016  - ČTVRTEK                                                                                                                 CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
kornflejky s kravským mlékem 
nebo toustík s nátěrkou. 
K tomu samozřejmě cejlonský 
čaj. S cukrem. Balíček na oběd, 
svačinu a svačinu bude 
obsahovat lahodné zapečené 
sendviče, tatranku, která se 
Tatranka nejmenuje a jablíčko. 
Povětšinou budou vráceny, 
protože nemohou konkurovat 
hranolkám, klobáse, 

hamburgerům 
a dalším 
chuťovkám 
na koupališti. 
K večeři se 

bude servírovat tradiční 
povýletový buřtgulášek 
s chlebíkem z Heřmanova 
Městce. Snad... 
 

Jaké bylo počasí? 
Po celý den nás drtily těžké 
mraky, které hrozily, že nás 
každou chvíli zavalí tunami 
vody. Nezavalily, vůbec. No a 
navečer vysvitlo i Slunko. 
Čekáme na zítřejší vedro 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           42 
2. II.  Poláci            31 
3. I.   Angličané      28 
4. III. Francouzi     26 

 

Navštívili nás: 
Kuřátko. Což nás velice 
potěšilo. Jednak máme naši 
vedoucí, která jezdí jako 
hlavní vedoucí na první 
turnus, rádi, jednak nám celý 
večer krásně hrála na 
táboráku. Druhou návštěvou 

pak byla 
hygienická 
stanice 
z Chrudimi. 
Hledala a 
hledala, ale 

jako naši rádcové: nenašla! 
 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl - Francouzi 

Huliman: Pat 
 

Včerejší prasáci: 
Prasáků přibylo. Psoun 
s Méďa již obhájily. A zítra 
dostanou speciální pomoc 
vedoucího při úklidu. Kiki a 
Viki   spadly na dno po 
včerejší desítce. Psík a 
Schauma dostali dokonce 
superprasáka. Bolt dostal 
prasáka pouze za svou půlku 
stanu.  

Budíček po Germánsku! Vybíjená! 
Mravenci útočí! Slavnostní táborák se stiskem!!! 
Vybrakovaná Jednota! Wydrův airsoft! Jednooký Nakladač?!  

Hygiena! Chackalův stan opět přestěhován! Sir Goryla z Moravy! 
Poté, co Toni vyrazil dveře kadibudky, do které byl ještě skoro spící, Morčetem, 
Rockim a Tom-Tomem odnesen, se konal budíček s Germánskou znělkou. Germáni 
hájili sabotáž budíku tím, že vyhrávají, a mohou si proto pouštět co chtějí. „Poláci je 
musí předehnat, dokud je někdo neporazí, bude se to opakovat každý den!“, naštvaně 

komentoval změnu budíčku tradiční komentátor Haše. Hned po snídani, nástupu a bodování stanů vyzvali Germáni Poláky ve 
vybíjené na souboj o 3 vlajky. Souboj se měl odehrát v Rabštejnské Lhotě. Jakmile jsme však dorazili, zjistili jsme, že 
Germáni zapomněli přinést na svou vybíjenou míč, který musel následně hrdinný Wydra přivážet autem. Hned po 
skončení zápasu, který Germáni vyhráli, proběhla pro dobrovolníky návštěva Jednoty, ze 
které Bodlinka odcházela se třemi plnými taškami. Ostatní táborníci už potom do Coopu 
ani nevešli, protože jim nezbyla žádná čínská polévka. Podle Psíka prý ani chléb. Po 
návratu do tábořiště jsme přivítali Hygienu, která už pečlivě kontrolovala, zda máme vše 
v pořádku. Měli jsme. Ostatně jako vždycky a po dvou hodinách jsme se rozloučili se 
slovy. „Za rok na shledanou“. Dále jsme, podle starodávného receptu vařili lektvar na 
obranu proti obrům. Angličané rozluštili recept lektvaru, psaný ve starodávném jazyce nejlépe, ale i přesto se 

Francouzům povedlo vytvořit lektvar s mnohem lepší příchutí, i účinky, a proto jim byl darován bonus 
jednoho bodu do etapové hry. Tento bod také rozhodl o tom, že včerejší den byl 
celkově vítězný pro Francii. Po obědě, při poledním klidu proběhl na Meandrech 
s Wydrou dobrovolný airsoft, zatímco Toni organizoval pod vedením Máci 
Zumbu v Krčmě. „Tak nevím, kdo byl během poledního klidu spocenější – 
z Toniho teklo jak z vola, ale Wydra byl mokřejší než mořské prasátko“, nahlas hloubal přemýšlivý Srna. 
Následovalo lovení obřích očí, při kterém se Nakládači povedlo zakopnout a 
upadnout na větev. Do konce dne chodil s jedním okem zavázaným, a k večeru byl 

pro jistotu odvezen do nemocnice v Chrudimi. Jelikož tam ale nemají oční oddělení, tak se vypravil rovnou i 
do Pardubic. Tam zjistili, že vidí lépe než řidič Michal a následovalo přelepení oka pirátskou páskou a 

transport zpět do tábora. Na večerním nástupu byl Goryla pasován na rytíře Gorylu z Moravy. „Teď už mě bude 
předbíhat spolu s Matem i Goryla, no to je teda výborný!“ komentoval Uterovo 
rozhodnutí zklamaný Srna. Ke konci dne proběhl slavnostní táborák, při kterém 

šlehaly plameny tak vysoko, že se Chackal bál o svůj opět - tentokrát na hřiště – přesunutý stan. „Morče prej 
do toho ohně něco nalil, aby to jako hořelo“ vysvětlovala situaci Žalka. Po krátkém zpěvu proběhl u ohně 
tradiční stisk ruky, při kterém si táborníci mohli tajně přát jedno přání, které by se jim, pokud vše udělali 
správně, mělo jednoho dne splnit. Do večerky nám pak Kuře, Sedma a Máca hráli na kytaru. Také jsme si 
vyslechli tradiční legendu o sestrách Tallhoferových, které se dle pověstí pravidelně třetího srpna zjevují. Následovalo tradiční 
vybrakování kuchyně od stroužků česneku, protože ten jediný před sestrami dokáže ochránit. 

Obři útočili na Kamelot! March raněn! 
Obří lejna! Obří les! Obří obři! Obři kam se podíváš! 
To, co March včera předpokládal, se bohužel stalo skutečností. Obři se objevili. Je to zkrátka tak. 
Každé kouzlo má svoji cenu. A cenou za světlo z líhniště obrů, které přivolalo zpátky Uterovu 
dceru Morganu, bylo vylíhnutí obrů. Nejprve se objevily první indicie – obří lejna po cestách po 
celém Pendragonu. A obři. Stovky obrů. Artušova družina se hned vydala na průzkum. March sice jednoho obra 

skolil, byl však přinesen na nosítkách polomrtvý a jen zásah víly Zvonilky ho přivedl k životu. Jedinou obranou proti obrům je, jak 
známo, účinný lektvar. A právě ten pomohl k překonání obrů. Snad pod dojmem vítězství Uter zapomene na včerejší drobné 
Merlinovo a Marchovo kouzlení. March má přesto podezření, že Morgana je také čarodějnice. A kdo ví, jak ovlivní další příběh. 

Marcelin blog 
Ráda bych poděkovala všem 
čtenářům mého blogu, doufám, že i 
nadále vás budou bavit mé 
příspěvky. Čaký má 1. Místo za její 
modrou sukni ve formě topiku. 
Abych pořád nepsala jen o stylovém 
oblékání našich táborníků, rozhodla 
jsem se, že do své rubriky budu 
přidávat veškeré žhavé novinky. 
Dnes jsem si povolala informační jednotku, která mi 
sděluje informace z první ruky. Srna si stěžoval, že by 
se vedoucí mohli oblékat lépe. Nejvíce mě zarazilo, 
že všichni táborníci nepřišli na první slavnostní 
táborák vhodně oblečeni, měli špinavé věci, někteří i 
špinavé nohy a obličeje, například Rychlík, nebo 
Pilař, zbytek nebudu radši komentovat. Cestou na 
hřiště ke koupališti jsem málem šlápla do obřího 
exkrementu, a pak se mi Quaska smála, což mě dost 
naštvalo. A taky jsem dnes slyšela od mé kamarádky, 
že Bolt ukradl v sazce papírek od Notky a opsal to, 
ale nechci kecat, takže to radši nebudu komentovat. 
Pac a hezký den Vám přeje Vaše Marseeela. <3 

Láska, sex a něžnosti 
Vlk dostal před odchodem na dnešní airsoft pusu od FüFü, Mat jen závistivě 
sledoval. Šimpo/Anglán po dvou dnech vysvětlil Miši, že je již zadaný, a že 
má doma přítelkyni, o které ji neřekl dříve, protože mu to bylo líto. Žába 
přišla po namáhavé zumbě ke zpocenému Tonimu a chválila, jak pěkně voní. 
Waku se snažil získat si La Syčku tím, že jí pochválí ocas, ale zřejmě se mu to 
nepovedlo, protože byla o hodinu později viděna s Rychlíkem na posedu. 
Žabka proseděla úplně celý slavnostní táborák s Gorylou a z neznámého 
důvodu odháněla své kamarádky Mášu a Krtka. Rocki byl přistižen, jak si 
odnáší Čaký do své kóje na rameni, utekla však s odůvodněním, že má žízeň. 
Večer za ním do spacáku přišla FüFü, kterou ovšem Komár zahnal do svého 
stanu. A spacáku. Piko, prý kdyby nebyl již zasnoubený s domácím pop-
cornovačem, pozval by Plyš na sobotní ples. Máša, uražená, že se s ní Žabka 
nebaví, se pozvala do stanu s Vlkem, Benderem a Boltem.  

Čeká nás 
Mana ráno padat nebude. Nemáme na ni jednoduše čas. A 
rozcvička bude také netradiční a rychlá. To abychom 
jednak snížili zpoždení po slíbeném opožděném budíčku, 
jednak proto, že nás čeká dlouhá cesta do Slatiňan (s 
odbočkou na rozhlednu Bára). A cílem je tamní koupaliště 
s průzračně modrou vodou. Pružně tak reagujeme na 
tvrzení, že bude teplo.   

„MY NEMŮŽEME NA HLÍDKU, PROTOŽE TAM BĚHÁ MYŠ!“, ŽELVA & HANDSFREE 
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 Merlin!? 
5. SRPNA 2016  - PÁTEK                                                                                                                       CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
Láďovo chlebík a vynikajícím 
čajem. Dopolední svačinkou 
bude zeleninové nadělení a 
k obědu Písklecí polévka a po 
ní bude následovat sladké 
překvapení. Odpolední 
svačinkou bude rohlík 

s jablkem a 
večeři si 
budou 
všechny 
družiny 
připravovat 
samostatně 
ve čtyřech 
skupinách. 
Dočkáme 
se 

Settonova hrnce, pizzy a 
dalšího. Druhou večeří bude 
chlebík s pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Vedroučko. 
Prý 
nejteplejší 
srpnový 
den. Tedy 
doufáme, 
že ne a 
tepla se 
ještě dočkáme. Cesta v lese 
byla příjemná a teplo na 
koupališti báječné. K večeru se 
začalo zatahovat a lehce se 
zvedat vítr. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           42 
2. II.  Poláci            31 
3. I.   Angličané      28 
4. III. Francouzi     26 

 

Navštívili nás: 
Samotný prezident SpT 
Námořník společně 
s kapitánkou Hankou a 
rytířem Víťou. Také k nám 
zavítal Martin z 1. turnusu. 
Již zítra se to ale rozroste a 
začnou se nám sjíždět 
předplesové návštěvy, které 
okamžitě zapojíme do 
našeho programu. 

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Poláci 
Huliman: Haše 

 

Včerejší prasáci: 
Prasáčky máme letos celkem 
stabilní. Stále čekáme na 
Myš, ale místo nich tu jsou 
Schauma, Bolt a Nákladač.  

Výlet na koupák! Francouzi mimo! 
Námořník je tu! Došly rohlíky! A také buřtguláš! 

SpT má talent! Další rytíři?! Konkurence zneškodněna! Vrátí se Srna? 
Protože Němci stále vedou, tak se nám včerejšího rána tábořištěm ozývala známá 
metalová skladba Du Hast. „Rammsteini k budíčku? Germáni, nevzdávejte se!“ 
obrátil svůj názor na germánskou hudbu k budíčku Polák Haše. Ihned po rozcvičce 
vedené Marcelkou převlečenou za babu Jagu, výborné kornflejkové snídani a 
nástupu proběhl odchod na koupaliště do Slatiňan. Jako první šli Germáni, kteří 

zároveň značili cestu a vymýšleli úkoly pro ostatní oddíly. Úkoly byly s narustající vzdáleností od tábora méně a méně civilizované. Ke 
konci byly oddíly donucené k úchylárnám, jako je třeba výměna triček všech kluků se všemi 
holkami. Což Angličané odmítli splnit, neboť hrdý Albion se nesníží k takovým 
praktikám. „No a my jsme to museli jako blbci dělat všichni…“, cedil mezi zuby 
polský Haše. Dostali jsme se dokonce i k úkolu, kdy museli táborníci chodit 

v podřepu, mávat křídly jako kačenky a do toho opakovat „káč-káč-káč“, a to až k příštímu fáborku, který se nacházel 
daleko vpředu. Když Germáni, Poláci a Angličané došli ke kočičímu hrádku, zjistilo se, že Francouzi, 
kteří měli být hned za druhými Poláky, byli předehnáni Angličany (kteří jim dali dvakrát takový 
náskok, co měli ostatní). Poprvé již na konci Rabštejnky, neboť Toniho zastávka v místním coopu se výrazně 
protáhla. Podruhé se zdržení nabralo při odchodu z rozhledny Báry, neboť Francouzi neměli s sebou hodinky a 
nedokázali odpočítat požadovaných 5 minut. Ale ostatní družiny na ně rády počkali více než hodinu na Kočičím 
hrádku, který je od Báry vzdálen cca 1,2 km. Na koupališti ve Slatiňanech jsme se dychtivě vydali do jediného 

„rychlého“ občerstvení. Bohužel oproti loňsku nedošlo k žádnému zlepšení a velmi příjemná paní se divila, že v tom vedru jí přišli lidi. 
Doba čekání na malou mističku hranolek se proto protáhla až na více než půl hodiny. „Ta paní by mohla soutěžit v rychlosti 

s Tonim“, glosoval tempo občerstvení Haše. Párky v rohlíku došly zcela. Po návratu z koupaliště k nám na 
návštěvu přijel Námořník. Nebo před návratem. Ale mnozí to zjistili až potom, a tudíž nám to do novin 
stačí. A nepřijel sám. Přijel i se svojí ženou Hankou a synkem Víťou. A ten 
byl hned společně s Locykou a Tom-Tomem pasován na rytíře. Takže může 

předbíhat ve frontě na oběd a mít prodlouženou večerku. Takže předbíhat bude Námořník. Nebo 
Hanka. Ale Víťa to ve svém věku asi nezvládne. Díky nízké kvalitě jídla koupališti zmizel večerní 
buřtgulášek během chvilky a kuchyně celý večer přimazávala chlebíky s paštikou. „Ještě že některé 
tábornice nedojídají, mám to místo druhého přídavku“, postával před východem z Krčmy rozežraný Goryla. Večer Error s Tonim 
zorganizovali dlouho plánovanou soutěž „SpT má talent“, kterou moderoval Leoš Mareš (Toni) a porotu tvořili Richard Genzer 
(Máca), Lucka Bílá (Vitalinea), Láďa Hruška (Tom-Tom) a Horst Fuchs (Error). Hloupé řeči přivezl i Andrej Babiš v podání Pylaře. A 
že jsme dnes neslyšeli nic o našeho komentátora Srny? Bohužel, Haše využil příležitosti a velkého množství vody, aby se svého rivala 
zbavil. „Nemá se mi cpát do novin, prevít jeden!“ obhajoval své počínání s úsměvem na tváři mokrý Haše. 

Morgana kuje své pikle! S trolicí! 
Artuš vypil jejich lektvar! Zamiluje se do ní? Opravdu jí trolice hnůj? 

V našem příběhu se objevila znenadání. Morgana se pravděpodobně rozhodla vzít situaci do 
svých rukou a stát se královnou místo svého nově nalezeného bratra. Trolice Tonniella a její 
um v míchání lektvarů Morganě mohou náramně pomoci. Když se pod tíhou nápoje lásky do 

trolice zamiluje Artuš, nejen že vyžene Utera, ale následně s trolicí odejde do hnojišť a cesta na trůn pro 
Morganu bude rázem volná. A trolice čerstvým hnojem rozhodně nepohrdne. Jestli se tenhle plán zadaří, Morgana nejenže se stane 
královnou Kamelotu i celého Pendragonu, ale otevře se jí i cesta k získání svatého grálu a tím možnost ovlivnit celou budoucnost. Je 
budoucí minulost předem dána, nebo ji můžeme změnit? Jak se zachová March a promluví nám do příběhu Merlin?!? 

Marcelin blog 
Měla jsem tu čest vzít si ráno 
rozcvičku v podání baby 
Jagy, nalítla jsem tam 
v puntikatém kostýmku, 
všichni na mě koukali, jak 
kdybych spadla z višně (nebo 
jabloně??) Tímto jsem dala 
najevo všem táborníkům, že 
mají více chodit v barevném 
oblečení. Ještě jsem se 
styděla, za to, jak hrozné 
plavky někteří táborníci měli. 
Například vedoucímu 
Tonymu urvali neznámí 
pachatelé pravý kus spodních 
plavek, nepodařilo se mi 
zjistit, který darebák má 
v tom prsty. Psík a Sisi zase 

hladili na koupališti Schaumovi nohy a říkali mu, 
že je má hezky oholené, nestačila jsem se divit, 
ale na mě stejně nemá, heč. Cestou na Kočičí 
hrádek jsem narazila na Mata, Bolta a spol, jak 
jsou oblečeni do dámských topů, nejvíce se 
v tom vyžíval  Urna a Veverák. Nezapomeňte, že 
i vy ostatní můžete za  mnou chodit s novými 
trendy. Mějte se božsky, jako já. Vaše milovaná 
Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Když byl Šauma tázán, jak to vlastně 
s těmi holkami má, po dlouhém 
přemýšlení prohlásil, že se mu od teďka 
až do konce tábora nebude líbit jiná 

holka, než Krtek. Pylař byl viděn, jak chodí s Čaký u ohniště. Verka celý večerní 
nástup bedlivě sledovala Veveráka, později ho požádala, jestli s ní půjde na ples, 
Veverák slíbil, že bude přemýšlet, zda ji pozve. Bodlinka na koupališti, namísto 
toho, aby se koupala, usnula na Rockiho hrudníku. Tom-tom zas strávil celou 
návštěvu slatiňanského koupaliště s paní prodavačkou Martinou, a snažil se ji 
pozvat na čaj s brokolicovou pizzou. Zejn před publikem přibližně dvaceti velice 

zaujatých tábornic nafukoval své plavky, které mu 
následně Mauglí velice profesionálně splaskávala. 
Sízy si na noční hlídce odtáhla Bolta ke sprchám, 
Bolt však redakci požádal, aby ho dnes do novin 
nepsala, nebudeme tedy zacházet do detailů a 
nebudeme se o něm tedy dle žádosti psát, jelikož 

celý večer trávil zaklesnut do Geparda. Urna byl přichycený, jak z křoví sleduje 
bundu si oblékající Lyšku, po výslechu jsme zjistili, že má speciální výcvik 
v plížení a myslel si, že ho nikdo neobjeví. Budeme si na něho dávat větší pozor. 
Žába dnes pro změnu trávila večer s novou návštěvou Martinem. 

Čeká nás 
Už nyní je jasné, že Angličané dnes vyzvou soupeře na fuskometovou bitvu 
s pravidly zabij, koho můžeš. Natáčet budeme film. Po dopolední svačině. I po 
obědě. Ke zhlédnutí budou na nedělním filmovém festivalu v CannElotu. 
Odpoledne pak přijde na řadu soutěž MasterChef, jejíž výsledky budou 
konzumovány k večeři. 

„PROSÍM NETAHEJTE MĚ ZA CHLUPY V PODPAŽDÍ!“ (GORYLA) 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
6. SRPNA 2016  - SOBOTA                                                                                                                    CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
chlebík s marmeládou a kakao. 
Dopolední svačinkou bude 
hruštička a k obědu jako 
polévka bude zeleninový krém 
a buchtičky se šodo. 
Odpolední svačina dnes 
nebude kvůli brzké večeři, ke 

které budou tradiční slavnostní 
hamburgery. Druhou večeři si 

táborníci pravděpodobně 
pořídí na plesu. 
 

Jaké bylo počasí? 
Celý den bylo zataženo a 
vesměs mrholilo. Ráno před 
budíčkem přišel krátký svěží 
deštík. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           44 
2. II.  Poláci            34 
3. I.   Angličané      31 
4. III. Francouzi     28 

 

Navštívili nás: 
Žába s doprovodem z IQ 
Landie s Jirkou a Ježourem, 
kteří jsou také dobří 
kamarádi Toniho. A staří 
táborníci Honza a Pavel 
Cidlina (zvaný Buřt). 

 

Služba a hlídka dne: 
1. oddíl - Anglie 
Huliman: Lůca 

 

Včerejší prasáci: 
Bendr dostal prasáka za 
zmuchlaný, mokrý ručník 
zahrabaný v kufru, a Vlk 
s Boltem za to, že se na 
Vlkově půlce našlo FüFüino 
spodní prádlo.  

MasterChef! Arcižranice všem! 
Odbouraná scénka! Kvalitní hnůj z Kamelotu! Rovnátka! 
Banánový les zplundrován! Megafocení bez Tom-toma a Notky?! Bolt pobodán!!! 

Kupodivu všech, věčný spáč Bender dnes již od brzké sedmé hodiny chodil za 
Labušem a ptal se ho, kdy už bude budíček. „Ještěže Srna ještě spí, to by měl určitě zas 
nějakou hloupou poznámku“ reagoval na nedočkavého Bendera stále rozespalý Haše, 
který si následně stěžoval, že Rammsteini k budíčku jsou sice fajn, ale měli by tam 
nechat to Du Hast. Následně po budíčku, ranní maně a nástupu, kde jsme stahovali 

kdoví-kým nastrčenou vlajku s logem brokolice, proběhlo další vyzývání. A vyzývali Angličané. A 
nevyzývali nikoho jiného, než Poláky, jak je již zvykem, a vyzývali v dětské štafetě. Pravidla výstižně popisuje věta „Vaše nejmenší dítě je 
štafetový kolík!“ Následně proběhla hra v banánovém lese, kde táborníci trhali banány dle barvy, která je rozděluje v oddíle do čtveřic. 

A pak je snědli. Následně oddíly dostaly své volno, které, protože si měli připravit natáčení filmu (místo 
tradičního divadla), nebylo tak úplně volnem. A ihned po obídku proběhlo megafocení 
všech oddílů a táborníků (krom Tom-toma s Notkou, kteří pro jistotu přiběhli alespoň 
na poslední fotku, která se ale stejně nepovedla), následovala velkolepá hra MasterChef. 
Oddíly rozdělené do svých čtveřic měli ve svých čtveřicích uvařit čtyři pokrmy. Jedna 

čtveřice se starala o Settonův hrnec – díru v zemi vytápěnou rozžhavenými kameny – kde pekli maso. Druhá 
čtveřice vařila tradiční bramboračku, zatímco třetí připravovala pizzu. A to šunkovou, brokolicovou, žampionovou 
a salámovou. Poslední čtveřice dělala salát. Šopský salát. Ale to asi Pylař od Francouzů nepochopil. Ochutil šopák 
sladkou paprikou. A pepřem. A přidal i ocet. Prý i kečup. Asi nějaký francouzský zvyk. A jak tak porotci 
ochutnávali saláty, aby je ohodnotili, Máca začal zjišťovat, že asi Pylaře zaškrtí. „Máco, to bude dobrý… Až teda 
na ten salát“ škádlil Mácu pobavený Haše. A když se vše dovařilo, začala žranice. Nejdřív bramboračka, následně 
salát (který Francouzům musel sníst polský Psík). Po žranici přiběhla Wel za zdravotnicí, že prý má zničená 

rovnátka. Což jsme, vzhledem k tomu, že jí nebylo rozumět, pochopili právě díky tomu, že jí nebylo rozumět. Pohotový Michal tedy 
obvolal přibližně 14 zubních pohotovostí, ale byl všemi odmítnut, protože nebyli schopni pomoci s rovnátky. Dokáží prý pomoci jen, 
pokud někoho bolí zub. Michal tedy vzal situaci do vlastních rukou, a díky své technické odbornosti zjistil, že jí vystřelilo pérko, které 
drželo zuby pohromadě, narovnal ho tedy a den byl zachráněn. Gepard se nacpala k Boltovi do stanu, vzala mu nůž, že prý mu pomůže 
s vyřezáváním, a místo toho mu zabodla nůž do nohy. Proč? Prý jí Bolt tvrdil, že má 
kovové kroksy. Nakladač přiběhl, aby Boltovi ránu vyčistil. Nastříkal mu na ni repelent. 
Joker Nakladačovi repelent vytrhl z ruky, že prý se to používá na hmyz, a nastříkal ho 
Nakladačovi do levého oka (druhé oko má ještě ze středečního zranění zalepené). Večer 
naprosto všechny odbourala velká scénka. Nejprve „odpadl“ Morče po romantické scénce  
trolicí. Vše završil Komár, který nebyl schopen slova a scénku dokončil doslova v slzách. 

Trolice ovládla Artuše!! Uter popraven?! 
Merlin uvězněn (a vysvobozen)! Trolice přelstěna, zabita! Uter je zpět! 

Morgana již ve tři hodiny ráno vysvobodila nastrčenou trolici Tonniellu, která se ihned vydala do 
komnat Artuše. Lektvar lásky zafungoval, a i navzdory jejímu nechutně odpornému vzhledu, Artuš 
podlehl. Vyhnal Gwynevru, uvěznil svého šaška Merlina a porazil rytíře Hektora s Lancelotem, kterým 
pak na přání trolice nakázal popravit Utera, aby si mohl Tonniellu vzít za ženu a udělat ji královnou. 
Rytíři však neuposlechli, a Utera pouze vyvedli z království, dokud pro něj nebude bezpečné navrátit 

se. Marsch mezitím vysvobodil Merlina, se kterým vymyslel, že ji přejedí k smrti, a jen pro jistotu pro Artuše vytvoří 
lektvar, na zvrácení účinků lektvaru již působícího. Navařili, a Tonniella hodovala. Artuš si po vypití lektvaru 
uvědomil, co se děje, a trolici zabil. Uter se po uklidnění situace navrátil (s Gwynevrou v náručí), a smradlavému Artušovi se vysmál.  

Blog KRITIKA MařEnA 
Zdar chlapi, ženský taky žejo… dneska jsem se rozhodl, 
že navštívím – se svým profesionálním štábem – 
tenhlecten tábor. Žejo. Pak jsem si, jakože říkal, že bych si 
moch jako vzít rači něco jinýho, ale pak mně řekli, že se tu 
bude konat ňákej majstr-šéf, bo co… No, soutěž ve 
vaření, že… Tak jsem šel sem. Můj článek sice šéf 
neotiskne, žejo… Ale protože ňáká Marcela, bo kdo byla 
unavená, že prej byla i trolice a tak, tak mi dali mojí 
recenzi, místo jí. Myslim stejně, že ty její kecy nikoho 
nezajímaj, žejo… No, tak každopádně. Zeptal jsem se na 
brokolicovou pizzu, a ti majstři jí měli. Dokonce čtyři 
verze! Říkám si, „to jsou borci jak prase“! Žejo… No a 
tak jsem jí ochutnal. Zkusil jsem tu Francouzskou verzi, 
jak tomu říkali. Byla hnusná, chutnala po šnecích. Tak 
jsem jim to vrátil, vše vysvětlil a už chápou. Už jo. Další 
verze jsem radši ani nezkoušel, nebyl čas, a hlavně na ty 
paka nemám nervy. Byla ještě sýrová pizza, salámová, a 
ňáká čtvrtá… Prostě pizzy, klasika co máme u nás na vsi. 
Nezkusil jsem je. Dal jsem si pak „Polskou“ bramboračku 
chutnala sice dobře, ale do bramboračky to mělo daleko, 
spíš kořenná polévka s brambory. Další jsem radši 
nezkusil. Mohl jsem ještě prubnout maso, volí jazyk a tak 
dál, ale když jsem viděl, jak to vypadá, radši jsem odešel. 
Zduř buřt, MařEn.  

Láska, sex a něžnosti 
Po budíčku jsme si všimli, že ze stanu dvacet-čtyři, 
namísto Bolta s Vlkem vylézá Vlk s FüFü. Bolt zas 
přišel samotný od ohniště. Asi tam spal. Urna, na 
kterého si již dáváme pozor, vše opět sledoval. 

Tentokrát zíral ze zadní části stanu číslo dvanáct, kterému tajně 
odšrouboval zadní celtu, na Geparda, která si zrovna zavazovala šátek. 
Adél odešla samotná na hřiště, kde půl hodiny čekala na Rychlíka. Už za 
deset minut se však oba bohužel vrátili zpět. Quaska si všimla, že její 
oblíbenec Psík vybarvuje omalovánky. Sedla si k němu, a začala mu radit. 
Dopadlo to tak, že vše vybarvila ona. Očividně jí to jde velice dobře. Psík 
u toho usnul. Tedy spolu spali. Respektive on s ní. Goryla zase civěl na 
Žabku. Bez odezvy. Lyška se ve frontě na oběd ptala všech táborníků, 
jestli s ní nepůjdou na ples. Odpověděl jí Šimpo, který s ní prý půjde… To 
zas bude, až zjistí (stejně, jako Miš), že je již zadaný. Bodlinka má jasno. 
Jde na ples s Urnou, Veverákem, Rockim, dokonce i Čaký jako skupina. 
Bude to prý střídat, protože by nebylo fér si vybírat favority.  

Čeká nás 
Poláci hned k ránu vyzvou nějaký oddíl na souboj v páce. Kdo to asi 
bude? Jakmile vyhrají, bude se pokračovat ve vymýšlení scénářů, a 
následném natáčení vymyšlených oddílových videí. Po obědě proběhne 
nelegální duel, na který si budou táborníci moci vsadit až 50 TDA. Po 
jeho skončení se bude opět pokračovat v natáčení, a večer se bude konat 
18. Slavnostní ples SpT, pod vedením DJ Tonim. 

„PANÍ KABELKOVÁ CHODÍ JAKO TUČŇÁK, ALE NEŘÍKEJTE JÍ TO“ (TONI PO ZAPADNUTÍ DO 

KŘOVÍ, KDYŽ OPOUŠTĚL VEČERNÍ HOSPODU) 



_____________________________TALLHOFERŮV BLESK!______________________________ 
 

 Merlin!? 
7. SRPNA 2016  - NEDĚLE                                                                                                                   CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
oblíbené kornflejky s mlékem. 
Dopolední svačinkou bude 
slaďoučký melounek. K obědu 
se těšíme na květákovou 
polívčičku a zelené boloňské 
špagety. Odpolední svačina se 

ponese v duchu rohlíčku 
s ovocnou přesnídávkou. 
Večeři si táborníci opečou 
sami na ohni – těšíme se na 
topinky s mnoha druhy 
speciálních nátěrek. 
K případné druhé večeři si 
dáme pečivo s pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Stále se nemůžeme shodnout, 
jestli je super, nebo jen dobré. 
Polojasno, trenýrková teplota a 
téměř bezvětří. Sice to není na 
chození ke koupališti, ale na 
hry v lese je to ideální.. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           50 
2. II.  Poláci            41 
3. I.   Angličané      38 
4. III. Francouzi     31 

 

Navštívili nás: 
Tradičně na slavnostní ples 
se nám to množí. Během dne 
nás navštívili dinosauři Šimi, 
Boban a Botanik. Dále Tobi 
s přítelkyní a bratrem a 
Chackalova rodina. 

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl - Německo 

Huliman: Syréna 
 

Včerejší prasáci: 
Na Myš a Šmudlu stále 
čekáme. Ale letos se velkými 
adepty stávají Bendr + Vlk + 
Bolt + Nákladač.  

18. ples SpT! Točíme filmy! 
Souboj v páce! Hamburger! Dezerce!! Nekonečné focení! 
Limonády prodány během pár minut! Všichni jsou již unavení! Maxim+Marcelka! 

Ráno proběhlo v polském stylu, celým táborem se 
nesla polská hymna a jiné jejich písně, hudba hrála 
k jejich vyzývání, kde namísto toho, aby bojovali proti 
jinému oddílu, vyzvali Poláci sami sebe. O šest vlajek! 
V páce. Souboj sice proběhl proti Francouzům, Poláci 

vyhráli, ale namísto šesti Francouzských vlajek si Poláci vyrobili šest nových. 
Jakmile ostatním oddílům došlo, že Poláci takto vlastně obešli systém, na protest 

odešli uprostřed nástupu z tábora, jediný Bolt od Francouzů zůstal na nástupu s Poláky. „Tak, teď 
když Angláni, Němčouři a Frantíci dezertovali, jsme poslední, kdo zůstal. Vyhráli jsme tábor!!!“, 
radoval se tradiční komentátor Haše. Ostatní oddíly se však (ke zklamání Poláků) vrátily. Při návratu skandovali „Spalte polské vlajky! 
Spalte polské vlajky!“, což jim vydrželo dobrou půl minutu. Když Labuš odmítl, byl Anglickými, Francouzskými a Německými zrádci 

ponořen do potoka. Poláci ho i navzdory veškeré snaze zachránit nedokázali, bylo jich málo, a 
nedostali se k němu ani na 10 metrů. Po vyzývání, a malé, trapné vzpouře byl všemi chválený 
oběd – Buchtičky se šódo! A k velkému překvapení, bylo klasické žluté barvy! Jakmile se 
všichni najedli, po poledním klidu se pokračovalo 
v natáčení. Tedy… Pokračovalo… Třeba takoví Francouzi 
místo něj půl hodiny pobíhali po táboře a nevěděli, co mají 
dělat. Ptali se, jestli prý otevřeme bufet. Pat se pak tedy 

chopil organizace, a něco málo také natočili. Ale žádný oddíl video nestihl, takže se všichni rozhodli, 
že se bude pokračovat ještě v neděli. Při natáčení byly oddíly postupně 
odebírány na focení jednotlivců, vzhledem k tomu, že se téměř každý 
ještě oblékal do kostýmu Utera, nebo Marshe, zabralo hoodně času. Táborníci si po natáčení, před 
odchodem na ples chtěli vyprosit odložení plesu na neděli, že prý jsou unavení… Nakonec, když jsme 
nabídli, že ho tedy zrušíme, si to raději rozmysleli. „Doufám, že vedoucí jen blafovali!! To by se pak Toni 
připravoval na ples úplně zbytečně!!!“, komentoval nabídku čerstvě zotavený 
(z brutálního útoku komentátora Hašeho) Srna. Před odchodem na ples se podávaly 
Hamburgery a cola. Hamburgerů bylo málo, a na čtvrté přídavky už nezbylo. A to jsme 

jich udělali hodně! „Kecaj, že je nemají, já už mám pátej a koukal jsem, že Morče si jich bere ještě víc!“ naháněl 
další táborníky do kuchyně Srna. Po brzké večeři jsme se všichni postupně odebrali do Rabštejnky na ples, který 
začal velkolepým zahájením Dj Tonim. Mat, Goryla, Pylař, Tom-tom, Error a další se dohodli, že si nakoupí pro 
jejich tajnou organizaci limonády do zásoby, pak jsme nakoupili my pro ostatní táborníky, a rázem žádné limonády nezbyly. Proběhla 
soutěž šlehačkovaná, kde Haše s Errorem soutěžili. Error vyhrál, snědl jí rychleji. Pak nám přijeli Maxim Turbulenc, kteří nahodili 
pařbovou atmosféru, a následovala Marcelka se svým výstupem. Pak spousta dalších věcí, pro které tu už dnes však nezbývá místo.  

Svatba prince se služebnou! 
Celý den probíhaly přípravy na svatbu, která se konala na plese. Artuš se ženil se služebnou 
Gwynevrou! Rytíři Lancelot, Gawein, Hektor, Tonislav a jejich panoši Franta, Maulenin, Paul 
a Autonín objížděli na svých koních, všechny okolní, i vzdálené, malé, velké i střední vesnice, kde rozhazovali pozvánky 
na největší svatbu, jaká se za poslední století v celém Albionu odehrála. Na svatbu se přijeli podívat až ze vzdálených 
koutů, jakoje Mercie, nebo Queen’s Crossing. Král Baratheon se však svatby nevlastního syna Artuše neúčastnil, 
protože leží ve svých komnatách těžce zraněn. Byl přepaden divokým prasetem, když lovil jeleny.  

Marcelčin blog 
Nejdříve se vám chci 
všem omluvit, za  
předešlé výroky v mém 
blogu. Nějakého 
Mařenu neznám a ani 
nechci znát. Prostě se 
mi nějaký hekr naboural 
do systému. Až já 
zjistím kdo to byl, tak ať 
se těší. Dnes budu komentovat, jak někteří 
tančili. Nelíbilo se mi, když Tom-Tom šlapal 
při tanci Čaký na nohy, ta mi pak ukazovala, že 
je má celé pohmožděné, styď se Tom-tome! 
V ranních hodinách jsem nějakým způsobem 
dobelhala zcela v dobrém stavu, tedy aspoň já 
si to myslím. Někteří se neumí ani pořádně 
obléci na slavnostní ples, třeba Pilař přišel 
v kraťasech a ve špinavém tričku, které 
předtím nosil už 5 dní. Tedy na plese ho měl 
už 6. den. Pak jsem přišla na řadu já, nastříkali 
na mě třpytky a něco bílého, pak jsem 
vypadala jako Šmudla.. Pak jsem zakrákala 
moji oblíbenou píseň. Jak jsem si ale vyslechla 
budu muset Marcelku navždy opustit a 
předstírat Ivetu Bartošovou. Nechci to! Vaše 
nejjj nej Marcelinina.  

Láska, sex a něžnosti 
Šimpo/Angličan se už od rána připravoval na 
ples, na který pozval Miš. Aby ji vynahradil 
zlomené srdce, poté, co jí řekl, že už je zadaný. 
Nebyl však jediný. Rytíř Goryla z Moravy byl 
dopoledne viděn ve stanu FüFü, ale prý tam byl 
jen něco vyřídit od Mata. Pravděpodobně se jen vymlouval. Urna, na kterého si už 
dáváme všichni kvůli jeho výcviku pozor, sledoval z koruny stromu, jak si Žabka 
s Mášou povídají. Až do večera jsme pak nevypozorovali nic, snad jen, že Pylař stihl 

ještě pozvat Čaký na ples, na kterým se pak 
všechno rozjelo. Tedy kromě těchto dvou, 
Čaký s Pylařem snad ani netancovala, drze ho 
totiž předběhl Tom-tom. Šimpo/Angličan, ten 
naopak svému pozvání dodržel, a celý večer 
netančil s nikým jiným, než s Miší. A že 
tancoval hodně! Šmudla zas odmítla za celý 

ples tancovat jediný ploužák, na protest, že jí nikdo nepozval. Všechny ostatní 
písničky však propařila s Teddym a Vlkem. Zejn se ploužil s Mauglí, ale jakmile 
zahlédli kameru, tak od sebe rychle odskakovali. Kecal vábil celou noc tábornice 
svým break-dancem, který byl schopný dělat i při těch nejpomalejších ploužácích. 
Vypadalo to sice hrozně, ale na Viki to zřejmě zapůsobilo, protože na cestě do tábora 
si nepovídala s nikým jiným. (Šla s ním bosa, měla totiž otlačené nohy, kvůli špatné 
velikosti podpadkových bot.)  

Čeká nás 
Slavnostní 19. olympijské hry, kde proběhly speciální disciplíny, jako třeba spaní 
s Mácou, házení oštěpem s Matem, nebo sloní střílení z luku s Hašem. Dále budeme 
po namáhavém včerejšku v klidu dodělávat oddílová videa.  

„NÁSTUP? NEBYL NÁHODOU UŽ VČERA?“ (CHACKAL PO RÁNU) 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
8. SRPNA 2016  - PONDĚLÍ                                                                                                                  CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
makový závin a vánočku 
s čajíkem a bílou kávou. 
Dopolední svačinkou budou 
čarovné žlutokolíky. K obědu 
se sestry Tallhoferovy těší na 
česnekovou polévku a sekanou 
s brambůrkem. Odpolední 
svačina se ponese v duchu 
rohlíčku a přesnídávky. 
K večeři si pochutnáme na 
chlebíku s pomazánkou 
K případné druhé večeři si 
dáme rohlík s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Stále nám drží! Sice polojasno 
a koupaliště nás míjí, ale neprší 
a celý den je to na kraťasy a 
krátká trika. Klidně to může 
pokračovat celý týden. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           51 
2. II.  Poláci            45 
3. I.   Angličané      40 
4. III. Francouzi     34 

 

Navštívili nás: 
Rodiče Miši, Šmudli a Plyše. 
Prarodiče Narmen a Pika a 
maminka Žalky a Krtka, 
která u nás přenocuje. 
 

Posunuté video! 
Drazí naši fanoušci. 
Redakční rada je 
s postupujícím časem stále 
více unavena a méně vyspalá. 
Spát 3-4 hodiny denně se dá 
zvládnout týden, ale déle 
moc ne. Proto prosíme za 
prominutí, že některá videa 
(třeba dnešní) budou 
posunuta až na odpolední 
hodiny. Děkujeme za 
pochopení! 
 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl - Francie 
Huliman: Žába 

 

Včerejší prasáci: 
Dnes nebyli prasáci žádní 
(alespoň tedy při bodování 
ne.), nejmenovaný táborník 
však dostal neuvěřitelně 
nízkých 6 bodů. Jaká ostuda.  

Megavolno! Stále natáčíme! 
Návštěvy nás opustily! A Vitalinea! 19. olympijské SpT hry! 

Nocleh před stany! Topinky na ohni! Nemáme marschmelouny! Potok fuč! 
Včerejší den se nesl v duchu 19. olympijských her SpT. Při budíčku nás tradičně 
navštívili zástupci několika vybraných zemí a ve svém rodném jazyce nás přivítali. 
„Hned jak jsem je viděl ve spacácích nastupovat, tak my bylo jasné, že tu máme 
olympiádu“, glosoval účast divně vypadajících individuí Srna. Hned po snídani se 
nám dítka rozutekla do okolí tábora, kde byly vyzkoušeny jejich dovednosti 

v rytířských aktivitách, jako je například lukostřelba, nebo hod kopím. Hlavní disciplínou se ovšem 
stalo „Uspávání s Mácou“, kde se během chvilky sešla půlka vyčerpaných táborníků. Tyto hrátky probíhaly celé dopoledne, pak se 

vydával oběd. Teda alespoň někomu. Němci, kteří od včera drží stávku, si prosadili válečnou stravu. 
Šišku a rohlík. Bohužel ne všem tato delikatesa stačila. Hned při 
výdeji polévky byl vedoucí stávky Morče spatřen v krčmě 
s plným talířem. V přestrojení, s červeným šátkem doufal, že 
zůstane nepovšimnut. Marně. „To ti ty protesty moc nevydržely“ 

komentoval s plnou pusou spokojený Haše. Nakonec se hradní kuchyně slitovala a všichni dostali 
teplé jídlo. Až na Mácu, který hladovku držel až do večera. Poté, co se ti, kteří neprotestovali, najedli, 
odjely návštěvy. Zůstal nám tu jen Buřt, který prý příští rok pojede na týden. 
Nebo možná i na dva. My jsme pak pokračovali v natáčení videí. „To jste ty 
videa celkem podcenili, prej takový v pátek, že to dneska ještě stihneme.“, 
komentoval poobědový program Srna. Po dotočení proběhla párkovaná. 
Vyhráli Francouzi. I navzdory Polskému triku, který raději nebudeme ani 
popisovat. Ale získali díky němu alespoň druhé místo. Pak bylo volno. 

Dlouhé volno. Až do večerních topinek, se všemožnými krémy a pomazánky, Marschmelouny však nebyly. 
Táborníci si tedy opekli ty, které měli už z domova, a když jim došly, uražení se odebrali od ohniště. Končilo se veselým zpěvem 

v krčmě U Veselé Mileny. A protože je půlka tábora za námi, máme posunutý budíček. A bylo táborníkům 
dovoleno spát na zemi před stanem. Navíc Toni zorganizoval spaní u ohniště, kde měl hlídat děti. Po 2 hodinách 
jsme zjistili, že Toni odešel do Rabštejnky, proč takhle v noci? To nevíme. Ale o děti se musel postarat Pat. 
Bohužel nás včera opustila Vitalinea s Elzou a Strašilkou. Sice jsme to věděli od začátku, ale přesto je to pro nás 
veliká ztráta a všichni doufáme, že se všechny vrátí ještě na konec tábora alespoň na jeden den. Také nám zmizel 
potok. Celý týden si krásně tekl kolem tábora, až do okamžiku, kdy si v něm Spíďa začal hrát, stavět kamínky a 
tahat za jeden divný špunt… Od té doby potok nemáme, ale doufáme, že se nám třebas ještě navrátí. 

Morgana se mstí! Uther v šoku! 
Merlin zaspal na stráži! Gwynevera kaput!? Bylo to opravdu jablko? 

Včerejší poplesový den na Kamelotu se zdál býti klidným. Všichni svatebčané si pod 
dojmem včerejší svatby spokojeně lebedili, a to včetně Merlina, což se ukázalo jako 
zásadní strategická chyba. Kdo si totiž nelebedil vůbec, byla zákeřná a všehoschopná 
Morgana, která se evidentně nechce smířit s tím, že vládnout království Pendragonu má 
nyní Artuš se svou nyní již manželkou, budoucí královnou Gwyneverou. Její první 
dnešní pokus o násilné převzetí moci byl překažen kouzelníkem Marshem, který zjistil, 

že si králova kouzel znalá dcera pěstuje v lese nedaleko Kamelotu za pomoci černé magie z pouhých kusů 
masa vlastní vojáky. Když na místo dorazil i se samotným Utherem a jeho věrnými zbrojnoši a rytíři, tak velký 
král Uther málem padnul k zemi, zdrcený žalem nad zradou své vlastní dcery. Té se podařilo opět za pomoci kouzel utéci, přestože se jí 
snažil pronásledovat statečný rytíř Gallet. Večer na Kamelotu se pak zdrcený Uther odebral do svých komnat a dal svému synkovi 
Artušovi první možnost ukázat se jako budoucí král. Ten si i se svou těhotnou ženou celý večer užíval až do chvíle, než do sálu vešla 
stará žena nabízející chutná jablíčka (ve tvaru hrušek) a po té co se snažila jedno prodat samotnému Artušovi za nehoráznou cenu pět 
zlatých, byla ze sálu vyhozena, ovšem bez jablka, které zabavil mladý Artuš, kterému zřejmě poslední úspěchy poněkud zatemnily mysl, 
a jablko dal své ženě. Než mohl nedaleko pochrupující Merlin zasáhnout, Gwynevera jablko snědla a vzápětí upadla do hlubokého 
spánku blízkého smrti. Stará žena totiž nebyl nikdo jiný než přestrojená Morgana, která se tak nakonec skutečně pomstila. A protože 
Marsh ani Merlin nejsou schopni pomoci, svolal Artuš na Marshovu radu své věrné rytíře, kteří se musí vydat na výpravu za lékem.          

Marcelin blog 
Čauky, dnes vás musím velmi pochválit, že jste 
všichni měli fešný kostýmy na natáčení filmů. 
Nejlepší byla Füfü s puntičkovanou zástěrou, 
puntíčky jsou dneska In. Sama jí závidím a budu se jí 
muset zeptat, kde tu zástěru sehnala. Psík se dnes 
promenádoval před Bodlinkou a nabízel jí, že jí 
umyje ešus. Bodlinka mu odpověděla, že bude jedině 
ráda, pak ho pozvala na párty k sobě do stanu. A mě 
nikdo ešus neumeje, jsem z toho celá nešťastná. 
Tom-Tom si zas stěžoval, že si ho nevšímá žádná 
holka, už ho to prý štve, poradila jsem mu, aby se 
začal holkám nabízet a pomáhat jim, přikývl, že mám 
pravdu. Ráda bych vám psala pokračování mého 
blogu, ale už nevím, co bych krásného napsala, 
chystám se na kutě, jsem strhaná jako pes. Jistě mě 
všichni chápete, že to nemám lehké s těmi dětmi, 
hold to budu muset vydržet. Mějte se krásně, pac, pac 
vaše Marcelina. 

Láska, sex a něžnosti 
Urna byl nachytán, jak pod postelí stanu č. 4 
pozoruje Krtka. Zrovna pila šťávu. 
Šimpo/Angličan se prý rozešel s přítelkyní, co 
má doma. Aby mohl zbytek tábora tedy strávit 
s Miší. Ptáče si už tři dny vyrábí luk s Wakuem. 
Když jsme se večer procházeli kolem ohniště, 
kde spali francouzští dobrovolníci, našli jsme mezi nimi i jednoho Pata. A to 
s Well. Beruška prosila Pylaře, zda by jí nešel ukolébat, ale Pylař ji odsekl, že 
prý je na ní už moc starý. Gepard byla opět viděna s Veverákem ve stanu, když 
jsme odkryli ručník, který používají, jako záclonu, prý mu jen hladila břicho, 
protože se po obědě přejedl. Rocki dal prý Bodlince pusu na tvář. 

Čeká nás 
Budeme hledat Morganu. A dá se celkem předpokládat, že se bude bránit. A 
kdybychom měli křišťálovou kouli, věděli bychom, že nás začaruje 
v kouzelném lese, ze kterého se dostaneme jen přes celou řadu rafinovaných 
bludišť. Později odpoledne nás čeká filmový festival CANeLOT. A 
dopolednedojde i na bramboriádu. Letos kupodivu poprvé! 

„U OHNIŠTĚ PADLA NĚJAKÁ DOBRÁ HLÁŠKA, CO BY SE MOŽNÁ I HODILA DO NOVIN, JEN UŽ 

NEVÍM, JAK TO BYLO.“ (HAŠE) 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
9. SRPNA 2016  - UTHER-Ý                                                                                                              CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
kornflejky s mlékem a čajík. 
Oběd, který se bude konat na 
výletě, bude z výletového 
balíčku Láďy a Písklete, 
kterým bude každý táborník 
před odchodem vybaven. 
Odpolední svačinku si děti 
také vyloví z výletového 
balíčku Láďy a Písklete. 
K večeři si pochutnáme na 
tradičním gulášku s chlebem. 
K případné druhé večeři si 
dáme rohlík s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Krásné letní, hodné ke 
koupání, čehož jsme 
pochopitelně využili a poprvé 
(a dost možná letos naposled) 
vyrazili do Rabštejnského 
aquaparku. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           63 
2. II.  Poláci            53 
3. I.   Angličané      46 
4. III. Francouzi     38 
 

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Polsko 

Huliman: Škvarek 
 

Návštěvy: 
Setrvává u nás Manka (mamka 
Žalky a Krtka) a na otočku se 
společně s velkou zásobou 
zmrzliny zastavila i mamka 
Zejna a Spíďi. Přijela pro 
Spíďu, který ve svých čtyřech 
letech byl deseti dny tábora 
zmožen natolik, že poslední 
dny nestíhal vstávat na snídani, 
ba i dokonce dopolední hry. 
Ale těší se již na příští rok, kdy 
pojede na celé dva týdny. 

 

Včerejší prasáci: 
Psoun s Méďou se stále 
nenaučily uklízet… snad to 
bude zítra už lepší. Buchta si 
dnes také zapomněl uklidit. 
Alespoň, že jeho bratr to stihl 
a nedostal prasáka s ním, i 
přesto, že sdílí stan. Psík a 
Shauma uklízet také neumí, ale 
na tom není nic nového. 
Jen stále ta Miš nechce a 
nechce neuklízet…Jestli se tak 
předvádí před Šimpem, nebo 
někým jiným stále zjišťujeme. 

Francouzský budíček! Koupaliště! 
Chackalův stan přepaden! Hašeho žhavá noc! 

Potok vysekán! Stezka odvahy! Filmový festival CANNeLOT! První bramboriáda! 
Hned z rána byl Haše, který usnul na lavičce u ohniště probuzen, protože do něj spadl. 
Spálil si obě ruce, rameno a jeli jsme s ním do nemocnice. Má sice popáleniny druhého 
stupně, ale doktoři nám ho tu prý nechají, takže se nemusíte bát, že bychom přišli o 
komentátora. „Sice jsem spadl do ohně, ale zotavil jsem se dřív, než Srna z mé geniální 
sabotáže, takže se nemusíte bát!“, komentoval vlastní situaci tradiční komentátor Haše. 
Chackal ráno také přišel s dramatickou zprávou, někdo mu totiž v noci přepadl stan, 
vyndal kolíky, a Chackal se ráno probudil s plachtou nad obličejem. Do nemocnice však 
naštěstí nemusel. Ráno zněl budíček ve Francouzštině, na oslavu Francouzského vystoupení z Germánsko-Anglicko-
Francouzské revoluce. Tedy… Teď už jen Germánsko-Anglické. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Ráno proběhla 
první Bramboriáda, tentokrát upgradeovaná – každý oddíl zvolil čtyři škrabače, 
kteří se v průběhu hry nestřídali. Morče si dnes vzal na práci přípravu potoku na 
hru lodičky, a tři hodiny společně s Patem a Rockim vysekávali potok, aby měl 

jeho oddíl alespoň nějakou šanci hru vyhrát. Povedlo se jim trasu závodu prodloužit o celých 50 
metrů! Zřejmě jim pak přesně popsal nastudovaný 
terén, protože hru opravdu vyhráli. Vzal si prý 
papír, a celý potok nakreslil na mapu. Popsal kolik 
je kde kamenů, které jsou jak velké a tak dále. 
Opravdu chytrý tah. „Stejně jsou to borci, já bych 
se s těma zmrzačenejma rukama za ty tři hodiny také nedostal“, komentoval úsilí 
sekáčů Haše, alias Škvarek. Následoval výlet do Rabštejnského koupaliště, kde jsme 

hráli pár vodních her a navštívili paní Kabelkovou. „Nejen, že je ta voda špinavá, ona je i mokrá!“, komentoval koupaliště komentátor 
Srna. Po návratu se konal filmový festival CANN-Elot, kde jsme se konečně dostali k videím, 
které oddíly už čtvrtým dnem natáčely. Tedy… K videím Anglickým, a Francouzským. 
Angličané vyprávěli příběh o tom, jak se král Uter dostal ke koruně, a jak musel zabít svého 
zrádného bratra, Francouzi natáčeli o nějaké princezně (toto video redakce nepochopila), a o 
příběhu sester Tallhoferových, které bylo už natočené výrazně kvalitněji. Následovala stezka 
odvahy, tento rok jen pro dobrovolníky, takže půlka táborníků zůstala srabácky v táboře. Večer 
si zase táborníci lehli před své stany (tedy, většina z nich), a usnuli pod širákem. Ještě na závěr 
musíme zmínit informace, které po týdnu náš tajný informátor Waku vyhrabal. Na táboře 
operují tři tajné frakce – léta ilegální sekce M, tajný oddíl, který má za cíl sekci M zničit, a tajná sekta lidí, kteří si říkají „Brokoalice“. 
„Tak je snad jasné, že ta vlajka s brokolicí, co jsme jí našli na stožáru patří k té sektě ne?“, komentoval Wakuovo zjištění Škvarek. Dále 
jsme zjistili, že Tony se prý infiltroval do všech tří, sekci M vyzrazuje informace o Brokoalici a anti-sekci M, zatímco Brokoalici 
vyzrazuje informace o sekci M a anti-sekci M. Waku pro nás i nadále v utajení pracuje, aby zjistil o těchto utajených organizacích více 
informací. Zítra se snad dozvíme, kdo sekci M šéfuje. Že by Michal?  

Morgana zajata! Nová technologie! 
Co s ní Uter udělá?! Vydrží ve vězení?! Co vlastně dělá Artuš?! A co Merlin?! 

Dnes Uter vyslal Lancelota, aby vedl výpravu do tajemného 
lesa, kde se podle Marshe Morgana skrývala. Rytíř Hektor, 
se svou skupinou ji po dlouhém bloudění, a mnoha 
překážkách úspěšně našel. Nic netušící Morganu zajal a 
odvedl Lohangreinovi, kterého následně pomocí svých čar 
a kouzel přemohla. Naštěsí po deseti metrech zakopla o 

pařez. Pak ji Lancelot pořádně svázal a s Lohangreinem přivedl Marshovi. Tam vymysleli, že nejbezpečnější, 
a nejrychlejší bude přepravit Morganu do Kamelotu po vodě, za pomoci nové technologie – lodí. Morgana bude tedy celou noc 
přepravována na Kamelot, aby čelila Uterovu rozsudku. Jak na zajetí sestry bude reagovat Artuš, se můžeme stále jen domnívat. 

Marcelin blog 
Ahojky, ahojky… Byla jsem dneska na procházečce 
kousek za závorkou z tábořišťka, a bolí mě nožičky, takže 
budu dneska stručňounká. Macík nosil takové krásňoučké 
tričíko, že jsem z toho div neupadla. Zlatíčka 
z Rychlíkovo skupinky  se na stezku večer oblíkli naprosto 
fešně, že i v té tmě jsem to viděla. Fakt krása. Nádhera! 
Taky dneska Maršík nosil ten klobouček úplně do špičky, 
prostě hustý. A když jsem viděla Žabku, tak jsem záviděla, 
jak si narovnaně chodí. To já neumím, já chodím docela 
křivě, už přeci jen nejsem nejmladší, to byly časy, když mi 
bylo 15 a kluci kolem mě lítali!! Teda, lítaj pořád, žejo, já 
jsem prostě nejlepčí, ale dřív to bylo prostě jiný no… Je 
jiná doba, dneska maj ty počítače, tam si najdou hezčí 

holky… Teda, ne než jsem já samozřejmě! To ne . A 
Rockíček s Fífinkou se muckali… To byla podívaná, 
škoda, že to ten Urník neviděl. No, jak sem říkala, bolí mě 
nožičky. A teď už ručičky, napsala sem tu toho hodně. A 
ještě se jednou omlouvám za toho psychopata Mařena, co 
tu byl předtím, prostě sem byla unavená, šla sem spát, tak 

to sem napsal za mě no.   !!!! Tak se mějte lásky 

moje. :-***  Vaše Marcelinda :-* 

Láska, sex a něžnosti 
Želva dnes strávila celý den s Tom-tomem, líbí 
se jí jeho nové vážné já. Na druhou stránku, 
taková Máša stále opakuje, jak s ním dříve 
bývávala sranda. No, ještě, že tu je ta Želva. 
Urna už druhý den sleduje Krtka, bál se jít na 
stezku odvahy, ale když zjistil, že Krtek jde, 

tak vložil důvěru do svého tréninku, překonal strach, a plížil se za ní po 
stromech. Gepardice šla raději místo na stezku odvahy k Vlkovi do stanu, 
který se omluvil, že nejde, protože je unavený. Pylař proseděl večerní kino 
vedle Žabky, která s úsměvem naslouchala jeho komentářům, které 
k videím měl. Pat, který měl na stezce odvahy strašit ji místo toho 
proseděl ve tmě u Konticů s Well, která procházela kolem. 
Angličan/Šimpo se zase rozešel s Miší, že prý dopis o rozchodu, který 
poslal přítelkyni, dorazil na špatnou adresu, takže je pořád zadaný. A Füfü 
si místo Rockiho našla žábu, kterou celý večer usilovně líbala. Zda se 
dočkala svého vysněného prince jsme se zatím nedozvěděli. 

Čeká nás 
Bude-li počasí, čeká nás téměř celodenní výlet na Rabštejnek, v průběhu 
kterého se bude konat spousta drobných her. Nebo jinam?? Po návratu 
proběhne Errorův Milionář s moderátorem Tonim a Mácovým Kufrem. 
A možná k večeru i Toniho triskoška. 

„MŮŽU JÍT S NĚKÝM STARŠÍM? JÁ SE NEBOJÍM.“ ( PTÁČE PŘED STEZKOU ODVAHY) 
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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
naservíruje snídani ve formě 
chlebíku s paštikovou 
pomazánkou, černým čajem 
z Indie a bílou kávou z Melty 
z Pardubic. Ke svačině budeme 
podávat meloun. K obědu si 
pochutnáme na vydatné gorylí 
polévce a srních koulích 
s rajskou omáčkou a těstovinou, 
konkrétně vrtulemi. Odpoledne 

ke svačině 
se bude 
servírovat 
rohlík a 
(možná) 

jogurt, případně něco jiného. A 
večer: dá-li počasí, budou 
konečně špekoně. 
 

Jaké bylo počasí? 
Ráno svítilo sluníčko. Ale podle 
computeru ne. Podle computeru 
pršelo. Pak sluníčko zašlo. 
Nepršelo. Podle computeru ne. 
Podle něho pršelo. Odpoledne 

se to již sešlo a pršelo drobně u 
nás i v computeru. Ale pak se to 
obrátilo a pršelo zase jenom 
v computeru. Naštěstí! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           63 
2. II.  Poláci            58 
3. I.   Angličané      49 
4. III. Francouzi     41 
 

Služba a hlídka dne: 
1. oddíl - Anglie 
Huliman: Rocki 

 

Návštěvy: 
Opustila u nás 
Manka (mamka 
Žalky a Krtka) 
společně se 
Žalkou. 
Budeme se těšit 

na shledání na podzimním srazu. 
Hlavně ve zdraví! Jako každou 
noc nás i včera přišla navštívit 
místní lištička, která je 

zajímavostí 
pro každou 
hlídku a 
lákadlem 
pro 

fotografy, kterým stále uniká… 
 

Včerejší prasáci: 
Již víme, proč mají Myš, Plyš a 
Šmudla uklizeno, Bolt 
s Benderem včera také uhájili své 
stany před Gepardicí, tak 
můžeme napsat pouze o Ptáčeti 
a Lvici… 
 

Epesní výlet! Hradní oběd! 
Triskoška! Striptýz! Krb hoří! Tom-tom!Notka! 
Všechno vyžráno!Proč Miš uklízí?Kanada dopadena!A ztrestána!Milionář! 

Brzy ráno (asi o půl desáté) jsme si vzali 
pláštěnku, pevnou obuv, fuskomety a vyrazili na 
výlet. Hledali jsme svatý grál. Na Dagorladu jsme 
z luštění prastarého jazyka zjistili, že se nachází na 

zřícenině hradu Rabštejnku. Šli jsme tedy tam. Někteří táborníci měli problém s tím, že je to moc blízko, rozhodli jsme se 
tedy, že půjdeme oklikou. Jakmile jsme dorazili k Rabštejnku, započala bitva o pevnosti. Bitva, ve které hned ze začátku místo 4 družin 
hrály dvě tajné aliance, bitva, která přinesla mnoho emocí, ztracených vlajek a málem zmrzačenou Notku. Ta v zápalu boje dostala 
dusivý záchvat a i s ukořistěnou vlajkou se skácela rovnou k zemi. Naštěstí byl zdravotník hned po ruce, tak se podařilo Notku během 
chvíle rozdýchat. „Ta to fakt žere a jde do toho až na krev!“, ocenil statečnost krev vykašlávající Notky komentátor Srna. Přestože alince 
nakonec byli Anglie+Germáni a Francie+Polsko, tak kupodivu vyhráli nakonec Angličané s Poláky, na třetím místě skončili Francouzi, 
a na čtvrtém Germáni. Po hře jsme se konečně odebrali na slíbený Rabštejnek, kam nám polní kuchyně dovezla várnici s pitím, tousty 
s rohlíkem, jablkem a sušenkou. Na samotném hradu Rabštejnku jsme potkali Otce Furu a zvolení zástupci čtyř oddílů museli hledat 
odpovědi na jeho hádanky. Po správných odpovědích (byť to bylo velmi na vážkách) jsme získali svatý grál a za doprovodu drobného 
mrholení vyrazili kratší cestou do tábora. Cestou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například, že Miš si opravdu chce 
uklízet a Šmudla musí, jinak jí Plyš zabije. Tom-tom (kdysi vtipný) si zase stěžoval, že jej Morče okrádá o všechny jeho peníze a následně 
se jej snaží uplácet pendrekem. Odpeledna na tábořišti proběhla tradiční soutěž „Chcete být Milionářem?“. Byla zima, tak jsme při 
soutěži roztopili v krbu. Z tohoto důvodu jsme dali Škvarkovi volno, a místo něj topila Sedma. Z bezpečnostních důvodů. Večerní 
nástup nám okořenil Morče, který dorazil ve slušivém růžovém tílečku, prý aby se zalíbil Marcelce a dostal se do jejího blogu. 
Následovala Toniho triskoška, která se táhla až do večerky. Při stříhání, a překladu polských videí jsme zjistili, že Škvarek se polsky 
řekne Žužel, takže Haše má hned tři přezdívky, které už i táborníci vesele střídají. „To je povyku, člověk se trochu popálí a hned o něm 
všichni mluví!“, komentoval situaci naštvaný Srna, který přemýšlí, jak by na sebe také upoutal více pozornosti a zlikvidoval 
nepřátelského komentátora. Při triskošce byl Ještěr viděn, jak tančil bez Želvy. Už se z něj pomalu stává samostatný táborník. Večer 
jsme zjistili, že informace o tom, že si Morče nakreslil plány potoka, aby mohl jeho oddíl vyhrát, byla lživá. Ve skutečnosti potok jen 
vysekal, takže se omlouváme za falešné informace, dnes už bývalého informátora, jehož jméno nebudeme zmiňovat. Na triskošce také 
tančili Toni, Morče a Chackal. Přidal se k nim pak dokonce i Srna, který si sundal tričko a polonahý pobíhal po táboře. „Tak tímto 
způsobem se hlavní mediální hvězdou fakt nestane!“, komentoval jeho počínání stále doutnající Škvarek. Stejně jako poslední dny jsme 
podávali druhou, třetí i čtvrtou večeři – tousty s nutelou, guláš a nově uvařené těstoviny s boloňskou omáčkou. Vše bylo snědeno 
během pár minut. Dokonce ani chléb v kuchyni nezůstal. „Jestli to takhle půjde dál, tak se asi vrhneme na táborová zvířata. Morče za 
nic nestojí, ale třeba taková gorila, nebo srna by stála za úvahu..“, hledal možnosti nasycení táborníků 
Škvarek. Tak se nechme překvapit, co nám dnes kuchyně nabídne dobrého. V době uzávěrky tohoto čísla 
se nám donesla nemilá zpráva. Kanada je tady! Nejprve ze strany vybraných vedoucích, kteří byli následně 
ztrestáni samotným Uterem. Aby to táborníkům nebylo líto, tak si vymysleli protiakci. S nejmenovaným 
Pylařem se spojila dokonce hlídka ve složení Mat, Urna a Veverák. Také tito výtečníci byli záhy potrestáni osobou nejpovolanější! 

Morgana utekla! Máme Svatý Grál! 
Gynewra oživena! Uter se těší na tajnou lásku! Co vlastně víme o Ninive?! 

Morgana utekla! Opilý Hector ji nechal pláchnout. Dříve však pod vlivem vinného nápoje Hectorovi předala listinu 
s popisem, kde získat Svatý Grál. Brzy ráno se Uter s družinami vydali na dalekou cestou na hrad Rabštejn. Protože je 
před hradem čekaly čtyři pevnosti hrad střežící, bylo potřeba nejprve je dobít. Pak již cestě pro Grál nebránilo nic. A 
Otec Fura Uterovi po uhádnutí čtyř hádanek Grál předal. A když z Grálu večer podal Artuš kouzelný lektvar, podařilo 
se vzkřísit i Gynewru. I s očekávaným potomkem. A zítra? Již za ranního kuropění by se za hradbami Kamelotu měl objevit Pejard 
z Mercie. A v jeho družině je i čarokrásná Ninive. Uther má již mnoho let její obrázek nad postelí. A je vdovec. Už skoro třicet let. A 
tak se i poměrně na Ninive těší. Moc se ale netěší Merlin. Něco v něm hlodá, že Ninive není jen tak obyčejná žena. Je to čarojdějnice. 
Dokonce ta nejmocnější. Ale až zítřejší den ukáže, co se stane. 

Marcelin blog 
Čusky busky, dnes jsem měla velmi 
dobrý den, vstávala jsem strašně 

brzo a ještě ke všemu jsem měla zalepené oči. Musela jsem 
se trmácet na nějaký hrad, kde se mi cestou zpátky 
rozmočily vlasy, ještě teď jsem z toho celá bledá. Nakonec 
mi pomáhali Vlk a Srna, jeden mě po cestě nesl a druhý mi 
ručníkem utíral kapky vody z obličeje. Celou dobu nás 
sledoval Nakladač a záviděl, jak se o mě starají. V táboře 
jsem si chtěla odpočinout, ale po 15 minutách přišel ke mně 
Morče a začal do mě narážet, že je v růžovém tričku hezčí 
než já, radši jsem ho odpálkovala, abych si mohla ještě 
chvilku odpočinout. Se smutkem odešel pryč. Večer jsem to 
parádně rozjela na díze a musím říct, že jsem byla nejlepší. 
Mat a jeho pradlenářská show byla na prd. Goryla pustil při 
tanci ducha a 10 lidí muselo náhle opustit Krčmu, včetně 
Psíka, který dodal, že půjde radši k latrínám, kde to tolik 
nesmrdí. No tímto bych radši skončila, nemám ráda horory 
o duchách. Když už jsem u toho, tak jsem si řekla, že pozdě 
večer půjdu postrašit pár jedinců, kteří neabsolvovali stezku 
odvahy, celou akci vedl růžový Morče, Rocki a také Máca, 
vše nakonec dobře dopadlo. Srna si stěžoval, že nedostal 
najíst a tak jsme mu přinesli zbytky bramborového salátu, 
oblizoval se u toho až po uši. Ha ha ha, hezky poslouchejte, 
paaa, Vaše nejrůžovější Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Psík a Schauma šli bok po boku, celou cestu na Rabštejnek. I z něj. 
Drželi si od ostatních odstup přibližně 6,23 metrů, o čem si asi 
povídali? Každopádně večerní triskošku spolu protančili. Urna nalezl 
tajnou schovku Pylaře s Náťou, kteří se po výletu vypařili. Asi tak 
hodinu je sledoval, a pak se rozhodl, že je napráská. Museli se tedy 
vrátit do tábora. Morče dnešek strávil spolu Čaký a Tom-tomem. O 
odpoledním volnu si zalezli k hřišti, za stany a večer protančili v trojici 
(tedy… Někdy i ve dvojicích, ale střídali se.). Morče navíc ve svém 
dívčím oblečku zřejmě zaujal Toniho (Marcelku), protože se o něj Dj 
Toni večer snažil. A to tak, že mu pouštěl hudbu, kterou má rád. Dále 
se během triskošky ploužily následující páry: Nákladač+Gepard (která 
opustila Bolta), Vlk a Želva, Kiki a Bender, Kecal a jeho mluvící mikina, 
Mat a Füfü, Pat a Bodlinka (která mu dala nakonec přednost před 
zhrzelým Rockim) a nejroztomilejší Buchta a Locyka. 

Čeká nás 
Dopoledne nás očekává před svačinou Vyzývání 
Francouzů. A bude to v Hutututů. A prý vyzvou 
Angličany. Nebo Germány? Po Melounu proběhne 
fuskáčová bitka bez oživování, tedy do posledního muže. 

Po obědě se program rozdvojí, aby airsoftoví hráči sehráli druhou a 
poslední bitvu a ostatní hledali svou identitu (kterou jim Ninive sebere) 
ve hře na čísla. A pak po další svačině hra frisbee kriket. A večer noční 
hra! 

„VON JDE DĚLAT BORDEL A BOJÍ SE!“ (MÁCA O TONYM BĚHEM NOČNÍHO BORDELOVÁNÍ) 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
11. SRPNA 2016  - ČTVRTEK                                                                                                             CENA 10 TDA  

SERVIS 

Co bude dnes 
dobrého? 

Protože kyseliny v průběhu 
večera sežraly všechen chleba, 
rohlíky a vůbec všechno, 
nebude ke snídani chléb 
s pomazánkou, ale kornflejky. 
To bude ovšem táborníky 
přivítáno. Dopolední svačina 
bude konzumace melounů. 

K obědu se bude servírovat 
rajská polévka a rizoto, 
doufejme, že na bitevní pláni. 
K odpolední svačině bude 
jidáš s ovocným mlékem a 
k večeři pak ze včerejška 
přesunuté špekáčky. Podle 
yr.no pršet nemá.  

Jaké bylo počasí? 
Podle předpovědi mělo pršet 
celý den, naštěstí se nevydařila, 
a přešel nás jen jeden krátký 
slejvák. Pak ještě pár menších. 
A ještě menších. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           71 
2. II.  Poláci            66 
3. I.   Angličané      60 
4. III. Francouzi     51 
 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl - Němci 
Huliman: Morče 

 

Včerejší prasáci: 
Včera se jich zase urodilo. Na 
nástupu byli potrestáni Teddy 
s Beruškou a hlavně tradiční 
prasáci Bolt, Nákladač, Bender 
a Vlk. Fuj! 

Špekoně nejsou! Deštíček! 
Promítáme filmy! Aquazumba v ohništi! 

Škvarek vedle Škvarku! Zásobovač nestačí! Neuklízí si! Zmatená hlídka! Šmíráci! 
Hned ráno po snídani probíhalo vyzívání. Francouzi vyzývali Němce ve hře 
hutututu. Přestože si hru zvolili sami, tak jejich způsob hry byl naprosto 
tragický a nakonec Germánům předali své tři vlajky. Následně probíhalo 
hutututu mezi Poláky a Angličany. Zde po dlouhém a opatrném začátku se 
hra musela několikrát urychlovat, ale přesto trvala ještě dlouho po svačině! 
Také taktika poláků obět malé děti se neukázala tou pravou a Anglie vyhrála 
na celé čáře. Následně se odehrála bitva o přežití. Každý táborník měl jediný 

život, tudíž když byl vybit, skončil. Úplně. Do hry se prostě už nevrátil. „Nechal jsem se takticky vybít 
hned na začátku, a najednou jsem zjistil, že už nehraju, to je nespravedlnost!“ nechal se 
slyšet naštvaný Srna. A během toho co se hrálo, v tábořišti musela zůstat Ádel. Spálila se 
o roztopený krb. „Já vím, že mě ty děti mají rádi, ale nečekal jsem, že se mi budou chtít i 
podobat!“ kroutil smutně hlavou Škvarek I. (a to jsme zapomněli zmínit, že se k nim 
před pár dny přidal i Bender, který uchopil do ruky do ruda rozpálený klacek). Po 
pozdním obědě a dlouhém volnu pokračoval filmový festival v Cann-Elotu. Znovu jsme 
si přehráli Anglický film o vzestupu Uthera na Trůn, poté Polská dvě videa – Soudkyni žížalu a Debilní kecy 
táborníků. Následně jsme si zopakovali Francouzské filmy Kamelot a Legendu o sestrách Tallhofferových. 
Následoval Germánský film, kterak Artuš hledal Morganu, a taktéž Germánský film, který ale bohužel nikdo 

nepochopil. Zajímavá příhoda nastala v pozdním odpoledni. Když šla Viki na toalety, Schauma s Psíkem jí sledovali mezerou 
mezi dřevy. Moc toho sice neviděli, ale prý to i tak stálo za to. Po svačině si nějací táborníci neuklidili, a nechali kelímky a další 
bordel na stole. Když jsme se na nástupu tázali, nikdo se k tomu nepřiznal. Prasata. Následně jsme se měli přesunout k ohništi, 
kde jsme si měli opéct špekoně, ale protože stále pršelo, a z našeho vykopaného ohniště se stalo jezírko, táboráček se nekonal. 

Snad se bude konat zítra, nejdřív ale budeme vrátit ohništi původní funkci, protože z ohniště 
se nám díky dešti stalo kalužiště. Alespoň Toni pro něj našel využití – zorganizoval si v něm 
Aquazumbu. Morče nad ním drželo deštník, a on tancoval. A cákal všude kolem. Po večeři 
jsme si zahráli noční hru (protože již nepršelo), která je na tomto táboře již tradiční – hledání 
fotek táborníků na maništi a zapamatování si k nim přidělených čísel. Následně hladoví 
táborníci (i vedoucí) opět vyjedli kuchyňské zásoby. Došel chléb, a zbylo jen pár suchých 

rohlíků. Zásobovači budou muset jezdit ve dvou. Jak to ale uděláme, když Michal už odjel? Z večerní hlídky se k nám dostala 
zpráva, že Blesk měl na další hlídku vzbudit Wakua, který je jeho spolubydlící, ale místo toho vzbudil Pika. Proč? To nevíme, ale 
možná to souvisí s tím, že Mauglee (která měla hlídat s Wakuem) vzala Pika na dobrovolnou obchůzku tábořiště. Večer byla Miš 
vzbuzena liškou, která se procházela tábořištěm, křičela a nechtěla jít spát. Tedy Miš – liška už spokojeně chrupká. Miš byla po 
mnoha přemlouvánívh transportována do Krčmy a pokud se neprobudila, tak tam spí dodnes.   

Ninive zbavila všechny identity! 
Pejard tančí s Artušem! Čarodějka má Svatý Grál! 

Časně dopoledne dorazila do Kamelotu družina Pejarda 
z Mercie. A jednou z dvorních dam byla i čarokrásná 
Ninive. A srdce vdovce Utera zaplálo hned pro tuto 
krásnou ženu. Zatímco Uter ukazoval Ninive své 
bohatství (imperátorskou hůl, Svatý Grál a svícen), jeho 
syn Artuš tančil s Pejardem z jižních teplých krajin. Marně 
Merlin Utera varoval, že se mu něco na Ninive nezdá. 

Jakmile se Ninive dostala do blízkosti Grálu, použila kouzla a magii a zbavila všechny paměti a identity vůbec. Jediný, kdo kouzlu 
odolal, byl Merlin. I ten ale nakonec v souboji magických myslí podlehl a Ninive, což je mimochodem nejmocnější čarodějka (6. 
kategorie) Grál získává a prchá s ním. Na Merlina pak čeká kupa práce dát všechno dohromady… 

Marcelin blog 
Ahojky, ráno jsem 
vstala, protřela si oči, 
napudrovala se 
(samozřejmě), a pak 
jsem vyrazila spolu se 
svým oddílem na 
vyzívání. Dost mě 

naštvalo, že jsme museli prohrát, ale i tak to byla sranda. 
Na Hutututu byli Francouzi oblečení špičkově. Třeba 
taková Plyš. Měla zase krásně upletené vlásky s barevnými 
copánky. Opravdu styl, kdybych byla o 30 let mladší, taky 
bych si to tak dělala. Pak jak se oblékla Locyka, i Láďa to 
chválila, že prý v těch dlouhých rukávech jí to sluší.  A 
potom Miš, ta byla kvůli zimě v krásném červeném 
spacáčku, místo toho, aby si vzala bundu. Ale vypadalo to 
dobře, přemýšlím, že bych to zavedla, jako nový módní 
trend. Jakmile to začnu nosit já, budou to určitě nosit i 
všichni ostatní. Takže je to dost těžké rozhodování. No, 
zítra vám dám zlatíčka vědět, jak to dopadlo. Pá, pac a 

pusu, VAŠE MARCELKA!!!   :-**  

Láska, sex a něžnosti 
Well a Pat po celý dnešní den byli pouze spolu, 
i když už měla Well dávno být ve stanu ve 
spacáku, byla v krčmě u krbu s Patem. Že prý 
čeká, až bude moct do sprchy. Tam ale stejně 
nakonec nešla. Nakladač a Gepard si dneska 

řekli, že jsou spolu ve vztahu, a vůbec jim nevadilo, že jsou stále na 
marodce u Žáby (které děkujeme za tuto informaci). Mauglí a Kiki spali 
spolu pod jedním stanem, jelikož Ádel spí se svojí rukou na marodce a 
Viki se přestěhovala na noc k La Syčce, protože Krtek se přestěhovala ke 
Kamče. Pylař leze k Žabce a Máše do stanu, kam později zapluli i Morče 
s Rockim. Mat byl opět viděn s FüFü, a Urna se tentokrát vyšplhal na 
strop do kóje vedoucích, kde sledoval, jak Žába, která má trávit noc ve 
své chatce, aby ji táborníci, jakožto zdravotnici našli, tráví místo toho noc 
se Škvarkem. Podle Urny to byla nezapomenutelná podívaná. 

Čeká nás 
Jeden server ukazuje slunečno, druhý déšť. Tedy – bude-li bezdeštivo, 
čeká nás celodenní bitva, ve které se pokusíme zneškodnit Morganu. A 
získat zpět Svatý Grál. Předtím však ještě vyzývání Germánů. 
 

„SRNO, TO MÁŠ TOLIK KOULÍ? NO JASNĚ, MĚ DORŮSTAJÍ“ (TATRA A SRNA) 



_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
12. SRPNA 2016  - PÁTEK                                                                                                             CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Poslední den plné nabídky 
Krčmy u Veselé Mileny se 
bude servírovat ke snídani 
kakaíčko, makový, jablkový a 
tvarohový závin a vánočka. Ke 
svačině nabídneme jablíčko. 
K obědu bude oblíbená 
(barevná?) krupicová kaše a 
polévka s játrovými knedlíčky. 
Odpolední svačina bude rohlík 
s pomazánkouí A večer? To 
nás čeká smuteční raut před 
pohřbem Artuše.  

 

Jaké bylo počasí? 
Dnes vyšla předpověď yr.no a 
svítilo celý den sluníčko. 
Přesně podle předpovědi 
spadlo v jedenáct pár kapek. 
Nevyšly předpovědi ostatních 
serverů. Zimu hlásaly všechny, 
v tom se nemýlily. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           86 
2. II.  Poláci            78 
3. I.   Angličané      69 
4. III. Francouzi     56 
 
 

Služba a hlídka dne: 
3 oddíl - Francouzi 
Huliman: Sedma 

 

Včerejší prasáci: 
Psoun s Méďou již uklízí a 
pohybují se téměř v průměru. 
Pikovi to ale ujelo a skončil na 
nule. Prasáky byly i Pylař a 
Tom Tom. 

Vedoucí odpadají! Mrzneme! 
Válečné půlšílenství! Konečně špekoně! 
Jdeme do finále! Mana se podivně (ne)množí! Topíme si celý den! 

Včerejší ranní mana, probíhala trochu jinak. Každý oddíl měl své vlastní malé 
maniště kde bylo šedesát many, a na žádné jiné maniště chodit neměl. To ale 
bohužel nepochopili germáni, kteří se rozeběhli k Angličanům a manu jim sebrali. 
A jak to dopadlo? Anglie donesla méně many (díky Germánům), Poláci přinesli 
právě šedesát kousků a zbylé dva oddíly přinesly o dost více many, než vlastně 
mohly nasbírat. Věřili byste, že mnohdy je těžké říct, zde někdo podvádí? Po 
snídani nastal čas na další vyzývání. Germáni vyzývali v kuželkách. A nevyzvali 
nikoho. Prý kdo je dost odvážný na to se jim postavit. Postavili se jim dosud 

výzvy stále prohrávající Poláci. A opět nevyhráli. Remizovali! Takže na večerním nástupu, místo toho aby tradičně vlajky 
odevzdávali, dnes si je přišli s Germány vyměnit. Dále hráli kuželky Francouzi proti Angličanům. Toni sice vůbec nevěděl, co 

vlastně počítá, ale Chackal si výsledky zapisoval do svého telefonu, pročež si neudělal závěrečný 
součet, ale mazání, takže žádné výsledky nepřinesl. Tudíž Anglie 
prohrála kuželky kontumačně. „Chudáci Angličani, já jim to 
počítal, a jsem si jist, že vyhráli. Ale to ať už si vyřeší 
s Chackalem“ litoval osud prvního oddílu nedaleko stojící Haše. 

Proběhla taktéž tradiční hra válečné šílenství, která ale letos netradičně nebyla celodenní. Začala 
zhruba dvě hodiny před obědem, na který jsme měli hodinu (tradičně se obědvalo na bojové 
pláni), a následně se hrálo další jednu hodinu. Takže místo celodenní bitvy jsme měli bitvu 
tříhodinovou. Následně se hrál frisbee kriket, kdy jsme se rozhodli táborníkům věřit a svůj počet hodů si počítali sami. Takže 
třeba taková čtveřice (trojice) Miš, Plyš a Šmudla skončila s výsledkem osmdesáti hodů, zatímco ostatní čtveřice měly mezi 
čtyřiceti a padesáti. „Holky měly štěstí, že se počítal výsledek nejlepší čtveřice, jinak by je Francouzi asi neměli rádi.“ Zapínal 
pomalu svůj mozeček právě probuzený, ale stále spící Škvarek. Večer jsme se konečně dočkali špekoňů. Ale snad větší atrakcí 
než špekoně byl Škvarek, kterého (pro jeho bezpečí) skoro každý vyhazoval od ohně. A zbytek se ho ptal, jestli ho nemají jistit, 
kdyby tam náhodou zas padal. A tím, jak nám klesá teplota, tak nám klesá i počet fungujících vedoucích. Error pomalu zalehává, 
Morče skoro nemůže mluvit a Máca byl dokonce na pohotovosti. Tak snad ještě den vydržíme! 

Artuš mrtev! Morgana zabita!  
Rytíři kulatého stolu! Byl opravdu kulatý?! Velká bitva! 

Vážnost situace si vyžádala svolat rytíře celého království. 
Morgana s Ninive se zmocnily Svatého Grálu a kují své ošklivé 
pikle. Slavnostní přísahou stvrdili rytíři věrnost koruně. Rytíři 
kulatého stolu. Rytíři Grálu. Společně vyrazili do bitvy proti 
Morganě a Ninive. Úspěšně bojovali a nakonec se Morgana ocitla 

zajatá v Kamelotu před samotným Uterem. Ve chvíli, kdy Artuš z toulce vytahoval svůj meč, by její zlá kouzla 
jednou pro vždy ukončil, zasáhl Uter a Artušovi zakázal vypořádat se se zlem. Marně 
Artuš předpovídal, že Uter ještě pocítí, že jeho rozhodnutí nebylo moudré. A to se 
ukázalo vzápětí, kdy Mrogana Artuše bodla zezadu. Ten vytasil svůj meč Excalibur a 
Morganu probodl. Jen Excalibur na čarodějnice funguje. Sám pak upadl zraněn k zemi. Přes 
všechnu snahu Marsch s Merlinem musejí večer Uterovi oznámit smutnou zprávu: Artuš je mrtev! 

Konec tábora 
Bohužel se to již blíží a musíme znovu zopakovat 
známé informace. Konec tábora je v sobotu 
13. srpna 2016 v 10:00. Pokud došlo ke změně 
v dopravě (bus SpT/vlastní doprava), tak nás 
prosím informujte na e-mail 
perejane@sptlomnice.net. Odjezdy táborového 
autobusu jsou pro jistotu zde: 

Stanice   Jablonec n. N., parkoviště u 
plaveckého bazénu  12:30 

Liberec, Třída 1. máje, naproti 

hotelu Imperial  11:55 

Turnov, Terminál u železniční 

stanice – autobusová zastávka  11:20 

Jičín, autobusové nádraží  10:55 
Hořice., čerpací stanice Benzina  10:20 
Hradec K., McDonald's Gočárův 

okruh (u Mountfieldu)  9:50 

Pardubice, parkoviště u 
Hlavního vlakového nádraží  9:20 

Rabštejnská Lhota 9:00 
 

Láska, sex a něžnosti 
Well a Pat se stále stydí se obejmout nebo chytit 
za ruce. Kriš celý den chodila s Jokerovým 
šátkem a ten zas s jejím. Taktéž spolu trávili 

nějaký čas po večerce v Krčmě. Jinak nám dvojice zůstávají tradiční. Tedy 
Rocki se potají schází se Sedmou, Morče s Čakí, Chackal s Mášou a Žabkou a 
Ještěr s Želvou. Piko s Waku se přetahují o Adel a Bolt s Vlkem o Gepardici, 
která to ráda střídá, zejména s Nakládačem. Schauma s Psíkem se porvali o 
Sízi, kterou předtím společně hodili do potoka. Urna s Veverákem původně 
závistivě přihlíželi, načež hodili do potoka i Schaumu. 

Marcelin blog 
Ahojky, včera jsem celý den sledovala, jak se probouzejí naši táborníci, ale v té 
zimě to nebylo ončo. Hlavně u chlapců jsem viděla skoro samou zelenou a 
hnědou, a to opravdu nejsou moje oblíbené barvičky. Chlapci, snažte se, ať 
vám můžu dát plusové bodíčky. Chválím Mášu, Krtka a Žabku, které se nebály 
a na odpolední hru vytáhly nové slušivé oblečky zářivých barev. Paráda 
holčičky moje. A zimička není dobrá ani pro mne, tak se jdu uložit, abych byla 
čerstvoučká na poslední den a vše vám krásně shrnula. No, zítra vám dám 

zlatíčka naposledy vědět co a jak. Pá, pac a pusu, VAŠE MARCELINKA!!!  

 :-**  

Čeká nás 
Závěrečný rozstřel. Ten může ještě zvrátit situaci a změnit vítězství družin. 
Kdo první byl? Kdo poslední? O to tady vůbec neběží. Chcem svorně žít, těch 
čtrnáct dní. No a odpoledne dražba. Večer po setmění se pak rozloučíme 
s Artušem. 

„TAK UŽ VÍM JAK SE DĚLAJÍ NOVINY!“ (LVICE A TATRA NA HLÍDCE POZORUJÍCE KOMÁRA) 

mailto:perejane@sptlomnice.net


_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 Merlin!? 
13. SRPNA 2016  - SOBOTA                                                                                                             CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani bude pomazánka 
z čekulády, tedy z nutely na 
rohlíčcích z Heřmanova 
Městce za korunu šedesátčtyři. 
Ke sváče do busu je připraven 
balíček s obloženou houskou, 
sůšou a přesnídávkou. Oběd 
už bude jinde. V krčmě u 
veselé Mileny až za rok! Kolik 
asi bude příští rok diet. Letos 
byly tři různé. Kuchyně, 
děkujem! 
 

Jaké bylo počasí? 
Polojasno, skorojasno, chvílemi 
zataženo, při večerním rautu i 
lehce kapavo. Celý tábor bylo 
počasí tak nějak akorát. Ani ryba 
ani rak, ani teplo ani zima, ani 
sucho ani déšť. takže: Petře, 
děkujem! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           96 
2. II.  Poláci            95 
3. I.   Angličané      84 
4. III. Francouzi     75 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Včerejší prasáci: 
Tři letečáky. Konečně se 
dočkala Myš. Asistoval ji 
úspěšně Bender s Vlekm, 
kterým byla sundána i celta, 
aby se podařilo vyvětrat smrad. 
A Nakladač vše korunoval. 
Pod postelí si udělal 
odpadkový koš. Teda: místo 
pod postelí používal jako 
odpadkový koš. 
Největší prasačkou letos po 
mnoha letech nebyla Miš, ale 
Bender a Vlk. 
Naopak nejhezčí stan se již 
mnoho let v rukou Želvy a 
Ještěra. Gratulujeme! 
 

Děkuji Vám všem: 
Ještě jednou veliké díky všem, 
kteří tu byli těch báječných 14 
dní. Tedy všem 70 táborníkům 
a 21 vedoucím. Díky 
oddílovým vedoucím, 
zdravotníkům, zásobovačům, 
kuchyni a Labušovi – 
Marschovi za dva týdny 
vyplněné programem bez 

možnosti odpočinku!  
Díky moc všem, Komár :-) 
(Basil/Uter) 

Deutschland über alles! To je konec! 
Vlajka nechce dolů! Rozhodl závěrečný rozstřel! 

Dražba, cetky, blbiny! Triskoška do bílého rána! Slzy a podpisy! Děkuji Vám všem! 
Po mnoha letech strádání a ústrků je to tady! Germáni se včera vydali 
na vítěznou pouť. Celým táborem se dlouho do noci nesla C. a K. 
hymna Zachovej nám Hospodine – ovšem s novým textem. A jak 
k tomu nakonec došlo. Bylo to jedno z nejtěsnějších vítězství za 
mnoho let. Sice již od prvních chvil se Germáni drželi v čele, ale 
Angličané a zejména Poláci mocně dotahovali. Ranní mana byla 
velkým zklamáním a ve finálním rozstřelu jen pár setin sekundy u hořícího ohně zachránilo mocnou 

říši od katastrofy. Poláci měli v rozstřelu takřka poloviční čas co ostatní oddíly a tak jejich 6 bodů 
z vítězství v rozstřelu bylo jejich. Naopak Germáni se zdrželi a téměř byli poslední, ale Angličanům se 

nepovedlo oheň zapálit ihned a tak první se čtvrtým oddílem dostaly po 
dvou bodech za předposlední místo. A právě tyto dva body, získané 
Anglickým nepovedeným ohněm rozhodly o výsledku celé etapovky. 
„Tak jsem mu ten pokus o utopení mohl vrátit aspoň v etapovce“, 
radoval se komentátor Srna poté, co se dozvěděl informaci o tom, že tradiční komentátor 
Škvarek (dříve Haše) skončil s Poláky až za ním. V odpoledních hodinách se táborníci společně 

sešli na velkolepé dražbě. Každý dostal ke svým pracně vydělaným penězům ještě bonus 
z táborové pokladny. Již za pár hodin se budete moci přesvědčit, jak kvalitně (teď už vaše) děti 

nakupovaly a utrácely veškeré táborové finance. Tradičně se většina 
táborníků celé odpoledne a podvečer věnovala jediné kratochvíli – 
shánění podpisů všech vedoucích a táborníků na šátky, bločky, ruce, 
nohy, a další. Na večerním nástupu jsme tradičně poděkovali kuchyni, 
technickému sektoru, programovému i hlavnímu vedoucímu, zdravotníkům, všem vedoucím a 
samozřejmě i táborníkům. Každý oddíl si jako každý rok vybral svého nejlepšího táborníka. Za Anglii 

byl vybrán Horal, za Poláky Bodlinka, za Francii Pilař a za Germány Notka. Tedy s výjimkou Horala potomci našich vedoucích. 
„Taky mohli Angláni dát Bleska, nebo Zejna, aby to všechno zůstalo v rukou vedoucích“, mudroval nad rozhodnutím 
Angličanů Srna. Tito táborníci měli za úkol slavnostně stáhnout vlajku, která se ale zahákla za suk na stožáru a za žádnou cenu 
nechtěla dolů. Naštěstí celou situaci zachránil Uther, který vlajkou prohodil uherák, čímž vlajku osvobodil. No a pak už jen 
následovala triskoška, která trvala až do dnešních ranních hodin… 

Každá pohádka má svůj konec!? 
Artuš pohřben. Uter a March přiznali barvu. 

Každá pohádka má svůj konec. A pátek je den končící. Velkolepý pohřeb Artuše byl narušen jen příchodem 
Trolice Tonieli, „Já si ho oživím“, plakala nad mrtvým Artušem. Příležitost nedostala. Artuš 

položil svůj život za vítězství dobra. Svatý Grál zůstal v moci dobra. 
A Gynevra chová ve svém lůně Artušova nástupce. Hned poté, co 
Merlin odeslal člun s mrtvým Arrtušem na širé vody jezera, předal 
Uter korunu Gynevře. Uter s Marchem pak přiznali barvu. Jsou z 
jedenadvacátého století. Následoval přechod do současnosti. Mise splněna. Basile! Úkoly splněny. 
Grál zachráněn. Morgana, tedy doktorka Morganovová zneškodněna. Myslím, že to byla dobrá 
práce. Čekám na další úkoly. Ale dej mi aspoň rok odpočinku! Johann von March. 

Konec tábora 
Konec tábora je v sobotu 13. srpna 2016 
v 10:00. Odjezdy táborového autobusu jsou pro 
jistotu zde: 

Stanice   Jablonec n. N., parkoviště u 
plaveckého bazénu  12:30 

Liberec, Třída 1. máje, naproti 

hotelu Imperial  11:55 

Turnov, Terminál u železniční 

stanice – autobusová zastávka  11:20 

Jičín, autobusové nádraží  10:55 
Hořice., čerpací stanice 
Benzina  10:20 

Hradec K., McDonald's 
Gočárův okruh (u 

Mountfieldu)  
9:50 

Pardubice, parkoviště u 
Hlavního vlakového nádraží  9:20 

Rabštejnská Lhota 9:00 
 

Láska, sex a něžnosti 
Well a Pat se již nestydí se obejmout. Dokonce spolu tančí! I 
bez hudby! Tradiční špeh a donašeč Urna nám dnes nedonesl 
žádné informace, neboť sám skončil ve stanu i spacáku 
s Krtkem. Pilař protancoval noc s jedinou osobou a to 
s Mášou, kterou následně pozval přenocovat k sobě do stanu, 
Máša ale odmítla a sama se uzavřela ve stanu, kde snad bude 
v bezpečí. Mat protančil zas a znovu celou noc s FüFü oba stany nepřetržitě 
hlídáme. Bendr celý večer usiloval o objetí Želvy, ale tak měla oči pro někoho 
jiného, nevíme koho. Rocki místo toho aby trávil poslední hodiny s Bodlinkou 
tak je trávil s plačícím Tom-Tomem. Toni a jeho fyzický stav byl natolik špatný, 
že tančil pouze se sloupečkem, který je uprostřed tanečního parketu. Tom-Tom, 
Pilař a Gorila dostaly košem a proto spí ve společném obětí na černo u ohniště. 
Je nám jich opravdu líto. SiSi bránila Vlkovi odchodu z poslední diskotéky, těžko 
říct zda to mělo nějaký záměr nebo ne. Mladší táborníci taky nezůstaly pozadu a 
našli si partnery jako: Ptáče a Buchta, A-Tom a Megí, Lvice a Waku, Locyka a 
Piko. Viki si nemohla vybrat mezi Urnou a Veverákem tak pro jistotu tancovala 
s oběma.       

Marcelin blog 
Marcely se definitivně zbavujeme. Příští rok se těšte na Ivetu. nebo Petru? Nebo 
Tinu, Nebo snad Toniho?  

Čeká nás 
Sbaleno už máme. Takže úklid. A odjezd. I když Piko třeba nebalí a čeká, až mu 
sbalí taťka. Také nás čeká spousta slz a loučení. Díky věrným čtenářům našeho 
plátku! Slovem klasika: Tak sbohem a dík za ryby! 

„ZÍTRA SE Z TOHO STEJNĚ BUDU DVA DNY VZPAMATOVÁVAT!“ (WYDRA O KONCI TÁBORA) 
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 Merlin!? 
14. SRPNA 2016  - NEDĚLE                                                                                                             CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Dnes už všem 
táborníkům, vedoucím i 
dietářům budou vařit 
doma. Táborová 
kuchyně se opět rozjede 
až během podzimních a 
jarních srazů. Těšte se! 
 

Jaké bylo počasí? 
Ráno nás probudil 
mírný deštík, který nás 
doprovázel i během 
snídaně. Naštěstí se pak 
obloha protrhala a 
mohli jsme v klidu balit 
a předat tábor 4. 
turnusu. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci          96 
2. II.  Poláci           95 
3. I.   Angličané      84 
4. III. Francouzi     75 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Včerejší prasáci: 
Stany jsou krásně 
čisté, zcela prázdné a 
dokonce i suché. 
Kupodivu i prasáci 
Bendr, Vlk, Bolt a 
Nakládač. Dokonce i 
Miší stan po 
pátečním letečáku je 
zcela čistý! 
 

Co bude za rok? 
Hlasujte! 

Jakou byste chtěli 
příští rok etapovou 
hru? Máte nějaké 
nápady, nebo tužby? 
Napište nám na 
facebook a třeba se 
dočkáte právě Vašeho 

tématu! Těšíme se 
moc na Vaše nápady! 

Slzavý Tallhoferův dol! Končíme! 
Poslední vytažení vlajky jednotkami SZS! 

Vracíme se domů! Všechno poklizeno, sbaleno! Poslední pošta rozdána a odeslána! 
Tak jsme tu s posledním 
vydáním nejčtenějšího plátku 
v celé Galaxii. 
Tallhoferův Dol 
Dnes se s Vámi 
po dvou týdnech 
usilovné práce 
loučí a přináší 
poslední žhavé 
novinky, drby a 
(ne)ověřené informace. Ráno 
začalo netradiční hláškou 
tradičního komentátora Srny: 
„Komáre, to jsem zvědavej, co 
do těch novin budeš ještě psát, 
když už v devět hodin odjíždím i 

se Škvarkem autobusem?“ Celé balicí dopoledne nám lehce pršelo, ale to nebylo vůbec 
nic proti slzavému údolí, které se nikomu nedařilo zastavit. „Fňuk, fňuk, búúú, béééé, 
vzlyk, smrk…“ to byla nejčastější mluva většiny tábornic a také mnoha táborníků. 
Naposledy jsme vyvěsili táborovou vlajku, kterou si v noci stáhl již 4. turnus. Této cti 
se dostalo samotným elitním velitelům jednotek Sekce Zvláštních Služeb Komárovi a 
Labušovi. Na zcela posledním nástupu byla rozdána poslední internetová pošta a 
nezapomněli jsme ani poslat poslední pohledy a dopisy našich táborníků. Takže se v průběhu příštího 
týdne můžete (aspoň někteří) těšit na poslední táborové dozvuky. 

Jednotky SZS jsou zpět v 21. století! 
Jak si povede Gynewra sama na Kamelotu? Co bude dál?! 

Nejenom Basil Wenceslas a Johann vom Marsch se vrátili zpět do naší doby. Společně s nimi se vydali i 
všichni rytíři a pážata, dokonce i hradní kuchyně. Co budou vysloužilí generálové dělat v budoucnu? Vrátí se 
ještě někdy zpět do akce? Vyrostou jejich mladší nástupci? A uvidíme ještě někdy Slymouše? To i mnoho 
dalšího se (možná) dozvíme během následujících měsíců, maximálně jednoho roku. Těšte se! 

Poslední ztráty a 
nálezy 

Byť jsme se snažili sebevíc, 
tak jsme ještě po odjezdu 
všech táborníků nalezli 
následující 3 ztracené věci. 
Pokud je někdo poznáte, tak 

napište na e-mail:  
perejane@sptlomnice.net a 
my Vám je zašleme poštou! 

Láska, sex a něžnosti 
Včera se objímal naprosto každý 
s každým, většina usedavě plakala a 
jen málokdo opouštěl vyklizené 
tábořiště s úsměvem. Rádi jsme se 
měli všichni dohromady a společně. 

A jestli i pro příští rok vydrží Bolt s Gepardem, Notka s Urnou, Pat s Well, 
Rocki s Bodlinkou, nebo Chackal se Sedmou se dozvíme až v průběhu 
příštího roku… Máme se zase na co těšit! 

Staňte se našimi fanoušky 
Na facebooku III. turnus SpT – 
Peřejné můžete sledovat i v průběhu 
roku aktuální dění našeho turnusu. 
Zde dohledáte odkazy na fotky, videa, 
noviny a spoustu dalšího. Také 
dostanete nejrychleji informace o 

všech srazech, brigádách a pochopitelně přihlášení na příští rok! 

Čeká nás 
Poslední dva a půl týdne prázdnin pro táborníky a nejmladší vedoucí, pro 
část vedoucích, po 14ti denní dovolené, zítřejší návrat do práce. A 
pochopitelně budou brzy i srazy o kterých budete zavčasu informováni. 
Sledujte nás! 

„DĚKUJI VÁM VŠEM! BLUR!“ (KOMÁR) 

mailto:perejane@sptlomnice.net
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