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Stopařův průvodce po Galaxii!

11. SRPNA 2018 – SOBOTA

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 14

Germánský hattrick!
Polští rodiče zvítězili! Popsaná tělíčka!
Dobrosrdečný Buřt! Slzavá údolí! Zvonec zazvonil!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny uvaří
poslední snídani: vánočku,
makový a tvarohový závin a
čaj. Večeři bude servírovat až
za třistapadesát dní: tradičně
napíšeme, že bude gulášovka,
ale zase bude bramboračka.

Jaké bylo počasí?

Dopoledne nám propršelo. A
byla zima. Teda zima, přes
pětadvacet, ale po těch
vedrech jsme se téměř klepali.
Odpoledne sice slunce Slunce
nevylezlo, ale bylo příjemně.
Poprvé za tábor.

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

170
150
144
126
120

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:
4. turnus
Huliman:
řidič autobusu

Tak Germáni to zase vyhráli. Již potřetí za sebou. Ve včerejším rozstřelu je sice
téměř porazila nefavorizovaná Irská Fidji, Suva, Jamajka, rodičovské tipy na barvu
krupicové kaše jim také nepomohly, ale jejich síla a vůle slavila vítězství. A na
slavnostní nástup se neplánovaně vrátila i jejich nekorunovaná královna Notka. Když
hovoříme o nástupu: nejlepšími táborníky se stali Snake, A-tom, Verka, Kiki a
Bender. Prasákem tábora se stal Perlák, letos ovšem vzhledem k nízkému věku (a také hromadnému
skandování na něj jogurt nedávejte!“) nebyl korunován jogurtem na hlavu. Pro uspokojení Komára a Labuše
byli korunováni alespoň prasečí princové Škorpík a Vaku. Oproti tomu 13 sluníček za tábor
nasbírala sluníčka Lyška a Verka. Po nástupu nastala první slzavá údolí. Objímal se každý
s každým. Táborníci znárodnili všechny dostupné lihové fixy. Nejprve
si podepisovali šátky. Pak předloktí. Následně celé ruce, nohy a
v pozdních hodinách i další části těla. Všichni si hromadně přísahali,
že se od rodičů nenechají omýt čtrnáct dnů. „Já jsem se nechal podepsat i tam, kam se mamka
nekouká!“, chlubil se popsaný Hafík. My si ale myslíme, že již dnes budou usínat čistí. Epochální a
nevídaný kousek předvedl dnes po dražbě Buřt. Za utržené (nikoli od slovesa trhat, ale tržit) Tallhoferovy DolÁry zakoupil
v táborovém bufetu, co se dalo a následně sušenky, lízátka, žvýkačky a bonbóny rozdal snad všem
táborníkům. Mimochodem, po dražbě táborníci vybavení stovkami DolÁrů oblehli
táborový bufet a vybrali ho do úplného dna. Čurabelky tatranky, žvýkačky, arašídy a
křupky a další nakupovali po desítkách. Po setmění se rozjela triskoška DJ Mata.
V objetí při tanci skončil kdekdo. Kdo konkrétně jste si již samozřejmě přečetli
v rubrice Láska, sex a něžnosti. Hudba se linula až do půlnoci. Ploužák střídal ploužák.
A to je již pro letošek konec. Těšit se můžete ještě několik dní na videa z posledních dní, která pro vás stříhal
denně do čtyř do rána Komár. Na rok se loučí i redakce Tallhoferova Dolu Dnes Komár, Error, Mat z rubriky
Láska, sex a něžnosti a Labuš píšící články o hře, které nikdo nečte. Blur! Blur, Blur! (co je blur se zeptejte!)

Země nakonec obnovena! Díky!
Vrátí se Arthur na Zemi? Restaurant na konci vesmíru!

„Zahajte proces oživování!“, zazní strohý rozkaz Slartibartfasta. Potoky začínají téct, lesy se zelenat, vylézají
savci, lidé. Rozjíždějí se první popelářská auta. Arthurovi s Trillian se to podařilo. Nová Země byla
dokončena. Oživena. Oni dva se tam ale nevrátí. Lákadla cestování Galaxií jsou veliká. A pak: stejně by jim
nikdo neuvěřil. „Zvu vás do Restaurantu na konec vesmíru!“ zakřičel na ně Zafod Bíblbrox a rovnou je
nasál na palubu Srdce ze zlata. S sebou už měl novou šťabajznu z planety Syrén v souhvězdí Macatého
Beránka. Mimochodem – v tomhle restaurantu můžete každý večer zažít úplný konec vesmíru, krásné
zhroucení všeho kolem a díky cestování časem se v klidu vrátit zpět. A tady naše hrdiny opouštíme. Někdo přece musí zůstat na Zemi.
A kdo jiný, než jednotky SEKCE ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB. Zazvonil zvonec a opravdu je konec!

Konec tábora se blíží!

Konec tábora je
v sobotu
11.8.2017
v 10:00. Prosíme
všechny rodiče,
aby nejezdili před
devátou hodinou, abychom mohli
v klidu vypravit všechny táborníky,
kteří jedou busem. Dále prosíme
všechny, kteří měli už s příjezdem
změny oproti přihlášce, aby
upřesnili
odjezd
dětí
na:
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme,

Služba: ode dneška všichni
rodičové, stejně jako kuchyně

Včerejší prasáci:
Asi tak zhodnotíte své děti,
až jim rozbalíte kufry.

Láska, sex a něžnosti
Ráno se Lyška probrala sama uprostřed tábořiště. Očividně se divila,
kam zmizel společník, se kterým večer usínala. Naštěstí náš dobrý
informátor Srna nám sdělil, že Jezdec zmizel chvilku před budíčkem.
Přes den se většina lidí věnovala spíše rozstřelu a dražbě, než aby se
zajímali o vztahy, ale večer se to teprve rozjelo. Na závěrečné
triskošce (skoro až do rána) se nám zformovali například Buchta s Locykou, kteří si
našli jeden ve druhém takové zalíbení, že ani jeden s nikým jiným netančil. Zajímavý
byl také den Plyši, tedy, nejen dnešek. Už je to pár dní co se rozhoduje nad dvěma
nejmenovanými, ze kterých si nemůže vybrat. Tedy nejmenovaným Matem a
Rychlíkem. Bohužel, ani protancovat s Plyší celou noc Matovi nepomohlo, aby si jej
Plyš vybrala. Celkem vtipný byl Psík, který se snažil svou lásku vnutit každé holce
v táboře. Zatímco všichni si sháněli podpisy od ostatních na ruce a tělo, Psík tvrdil,
že v jeho rodině se podpisy nedávají jinam než na čelo. Takže pokud někdo chtěl
jeho podpis, musel si nechat počmárat čelo. Pak polovina holek chodila se srdíčkem a
Psíkovo podpisem na čele. No a ucelilo se nám také spousta ze vztahů zmíněných ve
dřívějších vydáních. Kiki tančila 99,5 % času s Vokounem, kterého přebrala
Notce.Večer ovšem zalehla do spacáku se Snejkem. Do toho jim ovšem Notka
neustále kecala, a tak neměli čas jeden pro druhého. Notka totiž střevíce protančila
s Hafíkem, který se na noc odebral ke svému stanu. Bender již další triskošku ploužil
s Bubbou a na noc ulehl k ní před stan. Kecal už se dal dohromady po rozchodu
s Náťou a většinu času věnoval Kosatce. Náťu už nechce ani Jezdec, který se
zpočátku věnoval Vitaci-Týně, aby ke konci utvořil krásný pár se Suri.

Čeká nás

že autobus nenabere během cesty
příliš velké zpoždění, ale i tak Vás
prosíme o trpělivost.

Ráno budíček v sedm. Před lety každodenní záležitost, dnes
v očích dětí téměř noční čas. No i vedoucích. Pak snídaně, úklid
stanů, tábořiště, poslední vztyčení vlajky, kterou už stáhne jiný
turnus a rychlý úprk na bus Tallhoferův expres, který Rabštějnskou
Lhotu opouští přesně v devět. Než se tak stane, protečou litry slz.

„DĚKUJI VÁM VŠEM“ (IMPERÁTOR PREZIDENT GALAXIE ZAFOD BÍBLBROX - KOMÁR), „A ČTRNÁCT DNÍ JE V PR*ELI“ (TENTÝŽ)

