_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________

Stopařův průvodce po Galaxii!

28. ČERVENCE 2018 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Zaplněni během okamžiku!

Krčma u Veselé Mileny ráno
ještě navaří pro 2. turnus.
Těsně před polednem ale
přejde již do pevných rukou
našich kuchařů. Tradičně se
naše první večeří stane guláš
s chlebíkem. K druhé večeři
bude chléb s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Počasí již několik týdnů je
stejné. Vedro, sucho, (bývalý)
potok kolem tábořiště se
brzy stane jen tématem
úzkého kruhu futurologů.
Uvidíme, jak dlouho takové
počasí vydrží i nám!

Bodový stav družin

1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. III. Francouzi
4. IV. Němci
5. V. Irské Fidži a Suva

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 14

1
0
0
0
0

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který brzy
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: Žába

Zcela nová střecha! 60 let od zmizení sester!

Všichni do Anglie! Hory písku! Máme 5. oddíl! Již 20. ples SpT!
Zní to rok od roku neuvěřitelněji, ale letos máme již 28. tábor SpT. Stále méně je těch, kteří to pamatují. Již
mnoho let je tábor starší než všichni táborníci, ale postupně i starší než značná část
vedoucích. Z pamětníků je zde stále samotný zakladatel všehomíra Labuš, dále Wydra,
který letos slaví SpŤácké půlkulatiny (jede po 25., byť mnoho let jezdil jako táborník)
a konečně Komár, který jako vedoucí jede již po 23. (většinu z toho jako hlavní
vedoucí). Stejně jako loňský rok byl i letos neuvěřitelný boj o místa. Ihned po spuštění registračního formuláře se valila jedna přihláška
za druhou a všech 75 táborníků bylo přihlášeno během pouhých pár minutek! „Loni jsem seděl před
compem dvě hodiny dopředu a letos raději čtyři! Co kdyby...“, radoval se z úspěšného přihlášení Srna.
Děkujeme za důvěru! Již neskutečných 14 let můžete každodenní zpravodajství sledovat díky našim
skvělým novinám a neuvěřitelných 5 let se navíc můžete kochat video-zpravodajstvím. V čele tábora je
stále jako hlavní vedoucí Komár a programovým vedoucím samotný stařešina zakladatel – Labuš.
Tradiční je složení kuchyně (Láďa a Pískle) a zásobovačů a spravovačů všeho možného (Michal a Roman). Po letech změn na
marodce nám stará Žába zůstává i letos a přibylo nám i několik nadějných praktikantů. Táborníci se mohou těšit na Žabku, Well,
Pylaře, návrat Psíka a Tom-toma. Na letošní rok připadá také jedno velké jubileum! Je to již neuvěřitelných 60 let, co se na našem
tábořišti udála hrůzná scéna! Sestry Tallhoferovy, které na místě našeho nynějšího tábořiště chovaly tisíce slepic, náhle zmizely a nikdo
nikdy nepřišel na to kam. Prý se zjevují pouze za úplňku, což nás letos bohužel těsně mine… Pro letošní rok máme celou řadu
novinek. Asi tou největší je to, že se po 13 letech objeví pátý oddíl! Jak velká to na táboře bude změna, uvidíme za pár dní, ale již teď
se těšíme na Irské Fidži a Suvu! Stejně jako v předchozích letech se na přihlášce mohlo uvádět jméno oblíbeného oddílu, nebo
vedoucího. A již mnoho let vévodí této statistice Anglie. Celkem 19 táborníků si dalo požadavek na
tento oddíl, bohužel ne všem jsme mohli vyhovět. Jako obvykle jsme nezaháleli na tábořišti během
uplynulých 10 měsíců. Kromě dvou super dětských srazů pod vedením Errora se na tábořišti ve
velkém pracovalo a budovalo. Tou největší změnou je zcela nová střecha Hradu a Krčmy, obrovské
hory písku byly rozvezené po hřišti, vše bylo opětovně natřeno, opraveno, přeskládáno, zkrátka stále
zlepšujeme táborový komfort. Celý tábor se letos ponese v duchu velké výpravné etapové hry na
motivy nejčtenější knihy v celé Galaxii. Dále nás čeká opět řada kvalitních cechů, sportů, inovovaná
petrachtace, kancelář LaKom, slavný a opravdu jubilejní 20. táborový ples, dále 21. olympijské hry
SpT, diskotéky, táboráky, zpívání při kytaře, velký výlet. A možná, možná přijde i Slimouš…

Co říká nejčtenější kniha v Galaxii?!?
Nejsme ve vesmíru sami! Existuje ještě SZS? Nepropadejte panice!

Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu Západního spirálního ramene naší
Galaxie, který si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost, leží jedno malé, bezvýznamné žluté slunce.
Kolem něj zhruba ve vzdálenosti sto padesáti miliónů kilometrů obíhá naprosto zanedbatelná nepatrná
modrozelená planeta, na níž formy života vzešlé z opic jsou tak úžasně primitivní, že se dosud domnívají,
že digitální hodinky jsou docela šikovný nápad. A pak jednoho čtvrtka, téměř dva tisíce let poté, co
jednoho člověka přibili na kříž za to, že říkal, jak by bylo ohromně bezva chovat se k sobě pro změnu trochu slušně, si jedna dívka
najednou uvědomila, v čem je chyba. Přišla na to, jak by se ze světa dalo udělat docela příjemné místo. Dokonce měla pravdu tentokrát by to bylo fungovalo, a ani by nemuseli nikoho k ničemu přibíjet. Jenomže naneštěstí, než se stačila dostat k telefonu, aby o
tom mohla někomu říct, došlo ke strašně pitomé katastrofě a myšlenka byla nenávratně ztracena. Toto však není její příběh. Toto je
příběh oné strašně pitomé katastrofy a některých jejích důsledků. Je to také příběh jedné knihy, knihy zvané Stopařův průvodce po
Galaxii. Nebo to bude příběh SZS, která stále čeká na pravé muže, ženy a Ditu!

Co musíte vědět!

I. Vitalinea+Sedma+Mat+Tom-tom
II. Error+Pylař+Bodlinka
III. Máca+Tony+Tobi+Psík
IV. Syréna+Morče+Žabka
V. Wydra + Haše + Well

Telefon na tábor je 606 384 400, není
nejjednodušší se dovolat, mějte prosím
trpělivost a klidně zkoušejte znovu.
Mail tábora: perejane@sptlomnice.cz,
vzkazy táborníkům tiskneme a
předáváme. Můžete nás také potěšit v
návštěvní knize. Nebo na facebooku
(III. turnus SpT – Peřejné) - staňte se
našimi fanoušky a buďte s námi celý rok!

Služba a hlídka dne:

Adresa tábora je: Tábor SpT,

Vedoucí oddílů:

3. oddíl
Huliman:
Tobi

Včerejší prasáci:
Koho měl druhý turnus mezi
prasáky?
Nevíme,
ale
čekáme, zda to letos bude
opět souboj mezi Buchtou a
dvojicí prasaček Miš a Plyš
(letos bez Šmudly). Či se
zapojí někdo zcela nový? Již
v pondělních novinách se
dozvíte!

Láska, sex a něžnosti

jméno táborníka

Ano, jsme opět zde! Celý rok jsme pro Vás
sháněli informace, abychom mohli tuto
nejčtenější rubriku v celé Galaxii naplnit až po okraj! Co tedy víme
nového? Tony sice stále bydlí s Morčetem, ale Morče se snaží více a více času trávit
s Žabkou. Snejk již nemyslí na Geparda, ale s Hafíkem stále mluví o Mauglee a Narman.
Bolt už opravdu definitivně nechodí s Hebee. Šimpo a Horal se již nemůžou dočkat
Quasky, která bude mít opravdu těžký výběr. „To zase budu muset celých čtrnáct dní
lézt potají za stany, abych vyčmuchal nejžhavější novinky, co?“, i přes tradiční remcání
se na svoji letitou funkci těší náš oblíbený komentátor Srna. Ten prý společně s Kecalem
bude nejenom novinky sbírat, ale letos se konečně i sám aktivně zapojí! Kiki a Notka se
tak mají na co těšit. Následující dny do naší rubriky dozajista přinesou celou řadu
žhavých a ověřených informací. Těšte se, již dnes to vypukne!

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

Něco se začíná dít. Země se chvěje, proud kolísá, až se
nakonec celá Země topí ve tmě. Co je divné, ani hvězdy
vidět nejsou. Zatím si vystačíme jen se svíčkami, ale co
bude dál? Kniha se otvírá. Nejpodivuhodnější kniha, jakou kdy vydalo
mamutí nakladatelství v Malé medvědici. STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII!

Tallhoferův Dol
537 01, Rabštejnská Lhota

Konec tábora je v

sobotu 11. srpna
2018 v 10:00.

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

Čeká nás

Nezapomeňte

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

HTTP://WWW.SPTLOMNICE.CZ

