
_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 

Stopařův průvodce po Galaxii! 
12. SRPNA  2018 – NEDĚLE                                  ROČNÍK Č. 14                                                             CENA 10 TDA 
  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Dnes už všem táborníkům, 
vedoucím i dietářům budou 
vařit doma. Naše táborová 

kuchyně se opět rozjede až 
během podzimních a jarních 
srazů. Těšte se! 
 

Jaké bylo počasí? 
Kupodivu ráno žádné vedro! 
Brzký budíček nás probudil 
do příjemného sobotního 
rána a ihned jsme mohli 
v klidu balit a předat tábor 4. 
turnusu. 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci               170  
2. III. Francouzi          150 
3. I.    Angličané          144 
4. V.   IFS                      126 
5. II.   Poláci               120 

 

 

Včerejší prasáci: 
Stany jsme předali krásně 
čisté a zcela prázdné. 
Kupodivu i prasáci Perlák, 
Škorpík, Miš a Waku! 
 

Díky rodičům! 
Děkujeme všem rodičům, 
prarodičům, strýcům, 
tetičkám, kamarádům! Díky 
za dary pro táborovou 
kuchyni a hlavně za milé 
vzkazy, kterých jsme obdrželi 
za těch 14 dní přes 900! 
Ohromné číslo, za které 
Vám moc a moc děkujeme! 
 

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! 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 autobusem a Hafík hned za mnou!?“ Celé balicí dopoledne se podobalo 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. 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.  

Sbohem a díky za ryby! 
Nejenom Basil Wenceslas a Johann vom Marsch se vrátili zpět do naší 
doby. Společně s nimi se vydali i všichni stopaři po Galaxii, dokonce i 
pangalaktická kuchyně. Zafod stále cestuje Vesmírem, Ford a Trilian 
pravděpodobně také. 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! 

Smutné loučení! 

Bohužel s koncem letošního tábora se spojil i konec 
několika našich tradičních vedoucích. Z rodinných, 
zdravotních, pracovních, studijních a cestovních důvodů 
jsme se slzavě rozloučili s Tonym, Mácou, Syrénou, 
Tobim, Morčetem, Žabkou, Pylařem. Všem moc 
děkujeme za jejich dlouholetou spolupráci a budeme se 
těšit na budoucí setkání. A v koutku duše doufáme 
v návraty. Ať se Vám všem dobře daří! Díky! 

Nové koště! 
Rozlučka se týkala také 
Labuše! Ten již v loňském 
roce prohlásil, že hodlá 
opustit pozici 

programového vedoucího a rozšíří naši táborovou 
kuchyni! Děkujeme za super etapovky a budeme se těšit 
na super pokrmy! Díky! A komu že to Labuš předal své 
žezlo? Ano je to Haše, který se příští rok bude starat o 
všeobecnou zábavu! Už teď se moc těšíme! 

Láska, sex a něžnosti 
Naši bystří informátoři budou 
pilně pracovat během celého 
roku a i nadále sledovat vývoj 
vztahu mezi Tobim a Qaskou, 
Mata a Plyš, Bubu a Bendera, 

Kiki a Vokouna, Kecala a Kosy, Jezdce a Vitaci-
Týny, případně mnoha dalších! Těšte se, naše 
nejsledovanější rubrika bude připravena! 

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 tři 
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! 
Už teď se na Vás těšíme! 

„DĚKUJI VÁM VŠEM! BLUR!“ (KOMÁR) 

http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501
http://cs-cz.facebook.com/pages/III-turnus-t%C3%A1bor%C5%AF-SpT-Pe%C5%99ejan%C3%A9/151012444501

