
_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 

Stopařův průvodce po Galaxii! 
6. SRPNA  2018 – PONDĚLÍ                                 ROČNÍK Č. 14                                                              CENA 10 TDA 
  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví kornflejky 
s mlékem a čajíčkem, 
k dopolední svačince jablko 
z planety Vogsféra. K obědu 
bramborová polévka 
z brambor dochovaných ze 
Země a rizoto. K odpolední 
svačině se bude servírovat 
rohlík a ovocné mléko, které 
k večeři vystřídá chléb 
s vogonskou pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Teploty konečně klesly a lépe 
se dýchá i ve vakuu. 
Dopoledne při olympiádě 
lehce pršelo, ale stromy v lese 
nepropustily téměř ani kapku. 
Odpoledne se přihnal déšť  
velký a zahnal nás do Krčmy. 
Postupně se obloha zase 
vyjasnila a my jsme mohli 
v klidu vyrazit na ples. 
 

Opustila nás! 
Bohužel jsme se 
letos museli 
rozloučit už 

s druhým 
táborníkem. 

Tedy tábornicí! 
Kaktus se 
stýskalo tak 
moc, že i 
samotný Komár 
po třech dnech 
přemlouvání a 
potoků slz 
podlehl a 
rozhodl se volat 
domů. „Ono se 
mi tu líbí, ale 

když se mi tak strašně 
stýská..“, pofňukávala Kaktus. 
 
 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi        100 
2. IV. Němci               98 
3. I.    Angličané          84 
4. II.   Poláci               79 
5. V.  IFS                       69 
 

Vedoucí oddílů: 
I. Vitalinea+Sedma+Mat+Tom-tom 
II. Error+Pylař+Bodlinka 
III. Máca+Tony+Tobi+Psík 
IV. Syréna+Morče+Žabka 

V.  Wydra + Haše + Well 
 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl 

Huliman: Pylař 
Služba: Strašilka, Zejn, 

Žužu, Anýša, Fiona, Bubba 
 

Včerejší prasáci: 
Miš, Anýša, La-Syčka, Perlák, 

Jezdec a Skiller 

21. olympijské hry SpT! 20 ples! 
Hambáče s hranolkama! Prší a mrzneme! 

Friťáky na plné obrátky! Kola teče proudem! Debilní vybíjená! 
Ráno začalo slavnostním defilé zakuklených zástupců všech 
důležitých národů galaxie. Zdravici k zahájení 21. 
olympijských her jsme nově slyšeli i ve vogonštině! Disciplíny 
byly kosmické: pití ve stavu beztíže, hod létajícím talířem, let 
raketou, střelba na vogonské lodě a další. Největší úspěch tradičně sklidila spací 

disciplína Spaní v raketě, kterou vyhrál Bolt, který spaním v raketě strávil celou olympiádu. Po poledním klidu po letech 
následovala olympiáda národů, kdy proti sobě družstva soutěžila ve vogonské vybíjené a sestavování barev. „Tak debilní 
pravidla vybíjené mohli vymyslet jedině vogoni!“ komentoval velmi specifikou vybíjenou rozčilený Kecal. Omyl, vymyslel je 
Labuš. Zatímco národy soutěžily, naši dentrasijští kuchaři jeli na plné obrátky. Jakkoli se zařekli, že friťák nezapnou, realita je 
dohnala a zatímco naše megatrouba hostila armádu hambáčů, v oleji se smažily žlutavé hranolky. A k hambáčům a hranolkám 
kola tekla proudem. „Tak na plesovou večeři se vždy těším, letos jsem si šel pro hrbáč celkem třikrát!“, mumlal s plnou pusou 
malý Spíďa. Mimochodem, kuchyně kolu původně odmítla nalít do várnice. „Z lahviček ji teda pít nebudu, chci si ji točit 
z várnice“, rozčilovala se La-Sička a vymohla si tak nalití všech lahví do várnice. „Inu, doba hamburgerová je doba 

hamburgerová!“, komentoval spokojené mlaskání Hafík. Během dopoledne nám opravdu pršelo. Tedy 
mrholilo, ale střelba ze vzduchovky musela být na pár minut dokonce přerušena. „A já si říkal, že 
probíhá nějaká neplánovaná aquazumba. V lese není po dešti ani památky“!, komentoval rozsah 
dešťových kapech překvapený Hafík. Dokonce nám klesla i teplota a poprvé jsme se dostali hluboko 
pod 30°. Také jsme měli celou řadu tradičních návštěv. Přijela se na nás podívat 
naše dlouholetá kuchařka Laďka a náš pan účetní Šimi. Naštěstí naše hospodaření 
nekontroloval a bavil se s námi na plese do kuropění. Těsně před plesem dorazili 
také naší bývalí táborníci a následně vedoucí Rocki, Goryla a Bery. A na ples 

dokonce i náš mrzák Nakladač s rodiči. Po večeři se národy vydali do vogonské vesnice na tradiční ples. 
Již dvacátý. Slavnostní předtančení národů ples zahájilo, po proslovu prezidenta Galaxie se rej tanečníků rozjel v plném proudu 
a poslední táborníci parket opouštěli až po půlnoci. O tom kdo, s kým a za kolik se dozvíte v rubrice Láska, sex a něžnosti. 

Hlubina myšlení?!? Co je to 42?  
Kdo postavil Hlubinu? Jaká je odpověď na základní otázku 

života, vesmíru a vůbec? Budou myši spokojeny? 
Slartibartfast naše hrdiny přivádí do své kanceláře na planetě Magrathea. „Abyste pochopili, proč byla 
Země postavena, musím vám vysvětlit, jaký počítač mu předcházel. Před mnoha a mnoha miliony let si 
jisté velice inteligentní bytosti usmyslely, že potřebují najít odpověď na základní otázku ŽIVOTA, 
VESMÍRU a VŮBEC. Počítač, který sestrojily, byl veliký asi tak jako menší město a ještě než ho zaply, 
vydedukoval teorii daně z příjmu a číslo Pí. Dva vycvičení programátoři Lungvoul a Fouk předstoupili 

před Hlubinu myšlení: „Ó, Hlubino myšlení, dokážeš vypočítat odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec?“ „Ano, 
myslím, že ano! Ale bude mi to chvilku trvat!“ odpověděla Hlubina. „A jak asi dlouho?“ „Asi tak sedm a půl milionu let!“ Po 
sedmi a půl milionu let tedy předstoupili před Hlubinu myšlení potomci Lungvoula a Fouka: „Ó, Hlubino myšlení, máš pro nás 
odpověď?“ „Ano, mám odpověď. Ale myslím, že se vám nebude líbit!“ vytušila Hlubina. „To nevadí, to nevadí!“, překřikovali 
se programátoři. „Ale opravdu se vám nebude líbit“, pokračovala Hlubina. „Odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec je. Je. 
Je…ČTYŘICETDVA!“ Programátoři téměř omdleli. „Chyba je v tom,“, pokračovala Hlubina, „chyba je v tom, že k odpovědi 
neznáte otázku.“ „A ty ji pro nás zjistíš?“, s nadějí doufali programátoři. „NE! Ale navrhnu počítač, který bude větší než já. 
Počítač, jehož součástí bude biologická matrice. Nazvu ten počítač… ZEMĚ“. 

Ještě o plese 

Tradicí plesu je píseň Sloupeček, 
tancovaná v kruhu kolem libovolného 
sloupečku. Původně je tedy hudba od 
Erasure Allways. Stejně tak tradiční 
jsou limonády Zonky. Těžce retro 
limonády v malých lahvičkách. Každý 
táborník obdržel minimálně jednu 
colovou lahvičku a minimálně stejný 
počet táborníci vykoupili v barvě 
šmoulově modré. A stejně tradiční je i 
židličkovaná. Hra na hudbu, kdy se 
ubírají židličky a kdo najde volnou 
židličku, vyhrává. Tentokrát to vyhrála 
Kiki. Každoročně se po plese 
z táborníků stává jedna velká rodina. 
Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna 
rodina! 

Láska, sex a něžnosti 
A jsme tu s plesovým speciálem. Kosa 
protancovala střevíc s poraněným 
Nakladačem, který protančil půlku sádry. 

Hafík si nemohl vybrat a tak střídal při tanci Žalku, Pampel a 
Gepardici. Piko se styděl vyzvat k tanci Mauglee, kterou nakonec vyzval k tanci 
Zejn. Bety byl odmítnut Strašilkou s výmluvou na bolesti hlavy. Gepard se nejčastěji 
ploužila s Benderem, Bubba s Psíkem a následně s A-tomem, Snejk s Pampel a 
Kecal kupodivu se Suri. Rychlík nejvíce pozoroval Adel, která 
většinu času věnovala pozornost Jedlíkovi. Horal trávil noc 
s Vitaci-Týnou a měl pak problém vstát na hlídku. Po příchodu do 
tábora se Šimpo ve stanu č. 23 přitulil ke Kyky, zato Skiller si 
ustlal u Carol. Stará promiskuita Náťa odešla z plesu ruku v ruce 
s Jezdcem, kterého si v lese pěkně osedlala. Pylař a Error se 
nejprve tulili k rumovému Romanovi a následně ke Kübelovi. 

Čeká nás 
Pozvání od myší na párty. Kromě nás tam budou i 
další humanoidi, reptiloidi, ryboidi a také jeden 
superinteligentní odstím modré barvy: Húlúvú. A 

právě do těchto postav se bude celý tábor maskovat. Následovat bude přehlídka. 
Odpoledne nás kromě cechů čeká útěk od zákeřných myší cestou necestou, hlavně 
pryč. Hra to bude s frisbíčkem po lesích a polích. Večer se celý tábor těší na letní 
kino SpT, kde táborníci poprvé uvidí videa, v nich hrají hlavní role. 

„TY JSI DĚLAL HAŠEHO?“ (MAYKA O PŮLNOCI NA HAŠEHO )  


