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SERVIS 

 
Co bude dnes 

dobrého? 
 

Krčma u Veselé Mileny 
dnes ke snídani 
servírovala ještě 
táborníkům prvního 
turnusu, aby se probudila 
až na první večeři 
táborníků druhého 
turnusu. K večeři se dnes 
bude nabízet lahodná 
bramborová polévka a 
chléb bude obzvláště 
vypečený. 

 

15. tábor dnes začíná 
 Jubilejní, již patnáctý ročník tábora SpT začíná právě 
dnes. Přihlášeno je celkem padesát čtyři táborníků, kteří 
budou rozděleni do čtyř, resp. pěti oddílů. Novinkou je 
letos právě pátý oddíl, ve kterém jsou soustředěni nejstarší táborníci, 
kteří se napřesrok mohou stát vedoucími. 
    Tábor začíná dnes, usilovné práce začaly však již dávno předtím. 
Prvním velkým počinem bylo již schválení názvu tábora, které 
proběhlo předposlední den roku 2004 na tradiční silvestrovské akci ve 
Stráži nad Nisou. Od té doby probíhají usilovné přípravy tábora. 
    Letos nás kromě velké výpravné etapové hry Vytáhni tu ruku na 
motivy napoleonských tažení očekává opět řada kvalitních cechů, 
z nichž nejvýznamnějším počinem bude bezesporu obnova slavné 
pecičky, i řada sportovních aktivit, petrachtace, divadlo, slavný 
táborový ples, diskotéky, táborák a velký výlet. 
A možná, možná přijde i Slimouš. 
     
 

Pozdravy zvenčí 
 

Chcete pozdravovat 
táborníka? Naklikněte 
si na stránkách SpT 
návštěvní knihu – 
guestbook, napište 
vzkaz a bude zveřejněn 
i v tištěné formě 
Prvních táborových 
novin Vytáhni tu ruku! 

 
Služba dne: 
Dita, Siréna 

 

Hlídka dne: 
1. oddíl 

 

Včerejší prasáci: 
V této rubrice se 
pravidelně dočtete o 
nejhorším stanu tábora. 
Někdy je to skutečně 
humus! 
 

Řád Tall. Dolu 
 

 

 
Co se stalo v Tallhoferově Dole? 
 

Po loňském nakoupení nových podsad 
jsme se poněkud nadechovali k dalšímu 
běhu, přesto ani letos nezůstal 
Tallhoferův dol bez úprav. Nové dlažby 
se dostalo umývárnám a záchodům, 
postavena byla střecha nad Koncem 
vesmíru, přestavěn byl sklad kuchyně. 
Nové obklady byly provedeny v kuchyni. 
Celkem bylo přivezeno dvanáct tun 
štěrku. Pokračovala výsadba Světolesa. 
Vztyčen byl nový, dřevěný stožár. 
Tallhoferův Dol navštívila také jedna 
celebrita, a to slavný osmipromilový řidič 
hovnocucu, dokonce i se svým vozem! 

 
Čeká nás … 

 

Tábor dnes začíná. Před jednou 
hodinou proběhne seznámení 
táborníků s táborovým řádem a 
rozdělení do oddílů. Odpoledne 
pak proběhne první etapová hra. 
Večer bude ve znamení návštěvy 
Krčmy u Veselé Mileny a zpěvu. 
 
Pro dnešní den nejsou 
naplánovány žádné cechy. 

 


