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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? 
Naštěstí nepršelo! Mlha se 
vznášela nad Tallhoferovým 
dolem a dokreslovala 
plačtivou náladu... 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Bodový stav družin 
IV Imperium 167 
I Unie 163 
II Vlci 150 
III Bagety 133 
VI Troppové 112 
V Federace 98 

 

Vedení tábora: 
Hl. vedoucí: Komár :-) 
Progr. vedoucí: Haše + Error 
Zást. pro TS: Labuš 
 

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma + Mat  + Horal              
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan  
               + Šimpo 
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška 
               + Verka  
IV.-Wydro-Germáni: Kübel  
               + Kiki 

V.-IFS:  Pat+Kecal+Bender 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  

 

Služba a hlídka dne: 
Na dalších 14 dní 4. turnus 
 

Včerejší prasáci: 
Stany jsme předali krásně 
čisté a zcela prázdné. 
Kupodivu i prasáci Perlák, 
L´Pík a Ště-ně. 
 

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 1300! 
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! 
Tajná schůze v Bažině! Zablokovaný dol!  

Všechno poklizeno, sbaleno! Veliké díky všem! Poslední vytažení vlajky! 
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. 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 svačina a Ztráty a Nálezy. 
Nezapomněli jsme ani poslat poslední pohledy a dopisy našich 
táborníků. Takže se v průběhu příštího týdne můžete (aspoň někteří) 
těšit na poslední táborové dozvuky. Vstávalo se velmi brzy, ale vše 
jsme včas zvládli. Auta se postupně střídala a drobné ucpávky na 

tábořišti se rychle dařilo vyřešit. „To 
jsou všechno Plažáci, ti totiš neumějí 
palkovat!“, jednoznačně odhadl situaci Hrášek. V průběhu balení se také 
uskutečnila tajná porada v Bažině, kde se 
Jezdec, Viki, Anýša a Kosa dozvěděli pravidla 
ohledně přijímání nových instruktorů! Tak třeba 

se s někým příští rok setkáme v nové roli! A pak už jen tulení se, podepisování 
se na šátky, trička, rozličné části těla, odjezd, slzy, poslední doteky, polibky… 
Někteří usnuli cestou, jiní vám ještě pár dní budou pospávat doma. Ještě jednou díky všem! BLUR! 

Sbohem a díky za ryby! 
Nejenom král Moltern a Matfýzius se vrátili do mírové doby. Společně s nimi se vydali i 
všichni z 30. legie, dokonce i pangalaktická kuchyně. Tiberius snad vrací žezlo moci do 
Zelánie. Co budou všichni 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! 

Kolik jsme toho snědli a vypili?!? 
Neskutečně moc! Opravdu Izudur měl čím plnit 
své útroby. Dle informací z kuchyně jsme snědli 
73 vánoček, 108 bochníků chleba, 2786 rohlíků 
(zbylých 14 bylo využito do domácích 
houskových knedlíků). K tomu bylo vypito 272 
litrů mléka (kupovaného vždy ve velkém v akci 
v jednotlivých obchodech). A aby toho nebylo 
málo, tak i 55,7 kilo mrkve, 18 velkých celerů (a 2 
řapíkaté) a 51,3 kilo cibule. Dalšího jídla 
nepočítaně. Zásobovači se opravdu činili! 

Láska, sex a něžnosti  
No mnozí z vás to 
viděli sami! Každý byl 
včera s každým! Kdo se 
neobjímal, jako by 

nebyl! Jezdec střídal Viki, Kiki a Hafíka. Mayka 
začala s Plyší, Tschee-tschou a Pampel, ale brzy 
se přidala i Hárty, Tatra, Kosa,Anýša, Čiquita… a možná i další. 
Záhy tento grupáč Mayka opustila a se slzami v očích se vrhla do 
náruče Zejna, kde zůstala až do svého odjezdu. To už se tulili ještě 
s Pampel. Žužu si osedlala Lemíka a nehodlala sesednout. 
K autobusu se s Pampel vydal ruku v ruce Hafík, Snejk doprovázel 
Kosu a Endi a Čiquita Kiki.Jezdec nemohl opomenout Notku a 
Viki. A Horal v buse usnul ruku v ruce se Suri. 

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 dva týdny 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! 

  „BLUR!“ (KOMÁR) – „BLUR! BLUR!“ 

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

