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... a tak sme sa zase presťahovali, ako to robí aj Cirkus Humberto. Niekoľko 
nákladných áut plných javiskovej techniky, bicyklov, kníh, kostýmov, športového 
materiálu, hračiek, harabúrd a všakovakých nenahraditeľných potrieb je už 
v novom Tralalande. Teraz je už všetko na mieste a čaká na svojich občanov.
Tralaland 2006 = Trnavá Hora = Kremnické vrchy.
Tralaland to je krásna príroda v údolí, ktorú lemuje potok Ihráč. Už jeho názov 
predurčil, čo sa asi bude okolo neho odohrávať. 
Komfort hotela sme vymenili za chatové ubytovanie tak ako si to priala väčšina 
našich občanov. Dobrá nálada, výborná strava, nové priateľstvá a návrat 
k prírode sú 4 piliere nášho tohtoročného tralalandského leta. Už sa nevieme 
dočkať. A vy?

Laco - hovorca Tralalandu
      
SMER TRALALAND
Všetky cesty vedú do Tralalandu. Je tomu aj naďalej tak. Či už idete smerom 
Bratislava - Banská Bystrica, alebo od Zvolena či Banskej Bystrice smerom na 
Bratislavu. V tom prvom prípade odbočte hneď za Žiarom nad Hronom smer 
Kremnica, ale pozor neprechádzajte cez nadjazd do Kremnice. Pokračujte 
ďalej smerom na dedinku Trnavá Hora, ktora leží po ľavej strane diaľnice 
Žiar nad Hronom – Banská Bystrica. Hneď za tabuľou obce Trnavá Hora (pri 
krčme) odbočte vľavo smerom do Tralalandu. 
Ak prichádzate smerom od Zvolena, alebo Bystrice, odbočte z diaľnice na 
Hronskú Dúbravu. Prejdete cez túto obec a potom cez Trnavú Horu. Na jej 
konci  odbočte doprava a to je už len na skok  do Tralalandu. 
Tešíme sa na Vás a želáme Vám bezpečnú cestu.
Na ceste do Tralalandu si dávajte pozor, dodržujte všetky pravidlá a šťastlivo 
príďte. 
Pripájame mapku.

MINISTERSTVO ZDRAVIA 
Všetci naši  ministri zdravia  sa tešia, že nebudú 
mať žiadnu prácu s občanmi počas ich pobytu 
v Tralalande. Keď sme sa s nimi rozprávali, tak Vám 
predsa  len niečo odkazujú.
Rodičom – nezanedbajte kontrolnú prehliadku Vášho 
dieťaťa (detí) pred jeho odchodom do Tralalandu. 
Buďte presvedčení o tom, že dieťa je absolútne zdravé 
a pred odchodom neprišlo do kontaktu s osobou, 
ktorá je chorá. Dátum a Váš podpis na Pobytových 
vízach uskutočnite až v deň nástupu. Všetky prípadné 
lieky odovzdajte pri registrácii ministrovi zdravia, on 
zabezpečí ich pravidelné užívanie. Popr. informujte 
ho o samostatnom užívaní liekov. Občanom – hneď 
pri príchode povedzte ministrovi zdravia všetko 
o Vašom zdravotnom stave. Aj to, že ste zdraví, na 
to sa najviac tešia. 
Na záver odkaz pre všetkých – nezabudnite na 
preukaz poistenca!!
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KONTAKT S OBČANMI TRALALANDU
Viete prečo sa premiérka Valika teší na každodenné mítingy? Preto, lebo sa 
rada pozerá na rozžiarené očká občanov, ktorí dostávajú listy, pohľadnice 
alebo faxy od svojich blízkych. Vážení a milí dospelí! Písomný odkaz Vášmu 
dieťaťu je to najlepšie, čo môže dostať. Vieme, že dnes nie je problémom sa 
hocikedy skontaktovať s dieťaťom prostredníctvom mobilného telefónu. No 
dlhoročné skúsenosti nám hovoria, že list, ktorý dieťa dostane na mítingu 
je najlepšia forma kontaktu. Aj keď s Vami denne hovorí, to list nedokáže 
nenahradiť.
Každý ciklón začína vždy v nedeľu a končí v piatok.
V nedeľu pri nástupe začína akreditácia občanov od 13.00 hod. do 14.45 
hod. Po príchode a zaparkovaní svojho auta sa občan zaregistruje, rodič 
si pri tom môže pohovoriť s ministrom zdravia, premiérom, poprípade 
s iným členom vlády Tralalandu. O 15.05 hod. Vás srdečne pozývame 
na uvítaciu tralalandskú show. Okrem iného sa Vám tu predstavia všetci, 
ktorí budú s Vašimi deťmi tráviť 13 tralalandských dní. Rodičia sa rozlúčia 
so svojimi deťmi krátko po 16.00 hod. mávaním z auta netradičnými 
mávatkami, rozsvietením svetiel, trúbením a striekaním vody z ostrekovača. 
Nezabudnite si prísť pre svoje dieťa v deň odchodu t.j. v piatok medzi 13.00 
– 14.00 hod.

ČO DO KUFRA, ČO DO TAŠKY?
Viete aký je každoročný problém v Tralalande? V piatok deti odídu 
a v prezidentskej kancelárii sa začnú hromadiť zabudnuté veci. Mnohé 
nevieme identifikovať a chceli by sme ich poslať majiteľom. Nie sú 
označené menom ani zrozumiteľnou značkou. A môžeme povedať, že sú 
to pekné a veľa krát aj hodnotné veci. Prosíme Vás aj tento rok – zabaľte 
nutné a označte ich.
Čo považujeme za nutné:
Obuv – nepremokavá pevná obuv na túry, prechádzky a do nečasu; športová 
obuv na hry a súťaže; ľahká obuv (napr. sandále) na prechádzky, k bazénu; 
papuče pre pobyt na izbe.
Oblečenie – tričká, košele - blúzky s dlhým a krátkym rukávom, teplejšiu 
košeľu, dvoje nohavíc, tepláky, sveter, nepremokavú vetrovku, pršiplášť. 
Spodná bielizeň a ponožky v dostatočnom množstve. Uteráky a osušku, 
ktorú si dieťa môže zobrať k bazénu. Nezabudnite na čiapku, slnečné 
okuliare, plavky, hygienické potreby.
Zvážte aké veci dáte svojim deťom. Nezabudnite, že sme v prírode, že 
chodíme s deťmi von do lesa, kde môže byť aj napr. blato. Deťom je veľmi 
ľúto, že nové a často finančne drahé veci sa im umažú a môžu sa trošku 
i znehodnotiť. To sa týka i aktivít, napr. bicyklovanie, jazda na koňoch, 
turistika a pod.
Financie sú v dohode medzi rodičmi a deťmi. Vzhľadom na veľký kolektív 
detí odporúčame, aby ste pri príchode  peniaze odovzdali guvernérom. 
Mobilné telefóny si deti berú na vlastné riziko.
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Nová pesnička z Tralalandu

IBA TAK

Iba tak sedieť na múriku,
hompáľať nohami,
narobiť kopu kriku
s našimi babami.

Iba tak trošku ohovárať
chalanov nemožných.
Bláznivé veci stvárať
a lapať pri tom dych.

Iba tak do neba sa dívať,
počítať anjelov.

Šepkať si, kto sa skrýva
v oblakoch tajných snov.

Iba tak po meste si kráčať
a párok v rožku jesť.

Rozpustiť kŕdeľ vtáčat,
keď slnko bije šesť.

Iba tak jeden úsmev vrátiť
a sklopiť pri tom zrak.
Čakať, čo ráno dá ti.
Mať radosť. Iba tak.

Hudba: Laco Réti
Text: Fero Malec

POĎAKOVANIE
Tralaland úprimne ďakuje všetkým svojim podporovateľom, mediálnym 
partnerom, sponzorom, ale i jednotlivcom, ktorí nám každoročne 
pomáhajú pri organizácii a zabezpečovaní kvalitného fungovania našej 
republiky.
Patrí im naša srdečná vďaka.

... najlepšie európske značky pre Vaše deti 

Firma HARGITA, spol. s r.o. distribuuje už 10-ty rok na slovenský trh 
školské, kancelárske a umelecké potreby tak významných značiek, ako 
je Faber-Castell, Elco, Boden a Hahnemüehle. Pod týmito značkami sa 
skrývajú pastelky, voskovky, štetce, papier, hobby a kreatív sortiment tej 
najvyššej kvality. Vaše deti si budú môcť v TRALALANDE,  pod vedením 
odborníkov z oblasti výtvarnej tvorby, vyskúšať to najlepšie, čo dnešný trh 
ponúka. Pastelky s vynikajúcou krycou schopnosťou, opatrené gripovou 
zónou, ktorá stimuluje k lepšej pozornosti. Špeciálny umelecký papier 
vhodný na rôzne druhy techník...a mnoho ďalších vecí, s ktorými sa Vaše 
deti zoznámia počas pobytu v TRALALANDE.
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NAŠE ADRESY:

Kancelária: Počas leta píšte na adresu: Celoročne fungujeme na internete:
TRALALAND Prvá detská prázdninová republika www.tralaland.sk
P.O.BOX 2F TRALALAND e-mail: tralaland@stonline.sk
Podzámska 64 966 01 Trnavá Hora
949 01 Nitra tel/fax: 0456775363
tel/fax: 037/6521000

ZÁŽITKY PEROM SIMČI, MATI A SISKY - CESTA K VÝHRE

Ráno sme sa zobudili plné energie do krásneho dňa, ktorý nám opäť prináša niečo nové a zaujímavé. Po výdatných raňajkách sme sa všetci 
stretli na Amfiteátri. Tam sme sa rozdeľovali do aktivít. Našou najobľúbenejšou je Ringo. Táto činnosť nás zaujala tým, že sa v nej môžeme 
realizovať. Zoznámime sa pri nej s novými ľuďmi, zašportujeme si a hlavne sa zabavíme. Prišli sme na antukové ihrisko a s radosťou sme 
sa pustili do hry. Sprvu sme si veľkou konkurenciou nevedeli poradiť a prehrali sme. Baby sa však nevzdávajú! Šťastie nám síce neprialo 
ani druhú a tretiu hru, stále sme však bojovali. Rozhodli sme sa však, že vyhráme. Nad prevahou chalanov zvíťazila naša pevná vôľa. Po 
tejto výhre sme zabudli na všetky predchádzajúce prehry a cítili sme sa fajn. Zalial nás nielen dobrý pocit zo zdolania prekážky, no naše 
vkladné knižky sa nafúkli o množstvo bodov. A tak, milí občania, dajte na našu radu a zmerajte si svoje sily pri hre Ringo.

Simča, Maťa a Siska  - 9. spolok

MILUJEME SLADKÉ RAŇAJKY

V pondelk ráno sme mali sladké raňajky – bábovku a čajíček, chovatelia kravičiek si dokonca nadojili mliečko a pili kakavko. Redakcia 
Tralalandovín urobila prieskum medzi občanmi a zistila, že sladké raňajky máme radi. Konkrétne 95% občanov sa tešilo zo sladkých 
raňajok, 4% percentá sa netešili a 1% občanov sa nevedelo vyjadriť – zrejme ani nevedeli čo jedli, pretože po prvej noci v Tralalande boli 
ochrápaní.

(TRT)

BODY, BODY, BODY
Do bankových knižiek zbierame body, aby sme ich v banke premenili na tralalany. Za jednu aktivitu môžeme dostať tri 
body, ale sem-tam i nejaký bodík navyše. V jeden krásny deň sme obehali všetky dostupné aktivity, aby sme zistili, kde 
sa dá najlepšie zvýšiť bodové konto.
VÝTVARNÝ ATELIÉR 
Na výtvarnej sa dajú získať tralalany tak, že občan vytvorí niečo veľmi zaujímavé a ministerka jeho dielo kúpi. Aj za mimoriadnu tvorivosť 
a fantáziu sa dá získať jeden bod naviac (okrem bažných troch).
TANEC
Za jeden a pol hodiny makania dostávajú tri body, ale za večerné vystúpenie – ak dobre zatancujú – dostanú ďalšie dva alebo tri body.
LUKOSTREĽBA
Lukostrelci dostávali po tri body, ale Fero Malec povedal, že každý člen víťazného družstva môže získať bod naviac. Inak považuje túto 
aktivitu za veľkú zábavu.
RINGO
Ringo je zaujímavá hra. Ak občania hrajú čestne a bez nadávok a ak budú poriadne súťažiť, môžu získať aj dva body naviac.
VOLEJBAL
S volejbalom je to podobné. Ak sa hráči nebudú hádať a budú sa navzájom povzbudzovať, môžu získať zopár bodov naviac.
BICYKLE
Body navyše (jeden, dva i tri) sa dajú získať pri pretekoch na kolobežkách, kolieskových korčuliach i bicykloch.
BASKETBAL A STREETBAL
Body naviac sa dajú nazberať za peknú a čistú hru bez faulov.
FUTBAL
Za víťazstvá vo futbalových súťažiach si môžete do bankových knižiek pripísať jeden alebo dva prémiové body.
KONE
Pri koníčkoch v Tralaranči sa oplatí najmä stála starostlivosť o ne, vyniesť vám môže až tri body naviac.
THÁLIA
Za skúšky počas aktivity dostávajú občania po tri body a za vystúpenie im tiež môže pribudnúť po tri body. Tralalany nedostávajú, pretože 
podľa ministra Igora ešte nie sú profesionáli.
RUČNÉ PRÁCE
Maximálny počet je 4 body. Ten štvrtý, bonusový, je za maximálnu kvalitu, ale body sa dajú získať aj vtedy, ak je náramok náročný na 
zhotovenie.
Mišo D.
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