Neděle 6.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude chléb s
marmeládou. K obědu čočková
polévka a rýže s játry. Ke svačině
okurkový salát a k večeři
pomazánka na rohlík...

Vedení tábora
Hl. vedoucí - Petra Sedláčková (Kuře)
Zástupce hl. vedoucího - Námořník
Program. vedoucí – oddíly

Vedoucí oddílu a jejich body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diky + Kája - 760
Effik + Simča + Míša - 750
Tom + Výva - 940
Marťa + Petr - 920
Méča + Mimi - 850
Ondra + Stoupa - 700

Technický sektor:
Vedoucí TS
Zásobování:
Zdravotník:
Kuchař
Noviny:

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Letní teploty!
Nečekané
disco.
Vedoucí jsou dětmi, děti
vedoucími! Oddíly nerozhodně.
Turnaje v ping pongu...

nastal program nečekaný.
Kuře, ač bylo
proti večerní discotéce, nakonec svolilo.
Děti a vedoucí Kuře přemluvili a tak večer
nastala nečekaná, netématická, nečekaná
avšak úžasná discotéka. Večerka byla brzy.
Děti jsou po noční hře a před noční
bojovkou. Únava ještě přijít nesmí, vždyť je
před námi ten největší boj o body. Jediným,
komu je to líto, jsou marodi. Ale i ti se budou
moci některých her zúčastnit...

Léto nám konečně začalo. Tedy alespoň
teploty tomu nasvědčují. Děti si o poledním
klidu užívají opalování a koupání v bazénku
a v potoce. Snad nám to vydrží a nic se
nepokazí. Jsme za polovinou tábora. Uffff
to to tedy letí. Všichni vědí, že boj za
symbol Manitou se blíží do svého velkého
finále a tak se každý oddíl snaží nahrabat
bodů co nejvíce. Změna byla v odpolední
hře, kdy se děti změnily ve vedoucí a ti
vyhrávali pro své oddíly bodíky. Body však
mimo etapovou hru všichni sbírají i z
turnaje v ping pongu. Neuvěřitelné, kolik
dětí dokázalo vedoucí obehrát. Večer pak

Počasí:
Kéž by takhle bylo stále :-)

Co musíte vědět
Telefon na tábor:
606 384 400, pokud se nedovoláte,
zkuste to znovu… Ne vždy ho slyšíme.

E-mail na tábor:
dolane@sptlomnice.net, vzkazy
táborníkům tiskneme a předáváme.

Adresa tábora:
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01 Rabštejnská
Lhota

Pořadatel tábora:
SpT, Sdružení pro tábor, TOM 19076,
ičo 72059681.

Konec tábora:
v sobotu 12. července 2014 v 9:30.

Šílené vzkazy na netu!

CO NÁS ČEKÁ

Naši redakci dosti zaskočilo pár vzkazů
psaných na netu. Nejdříve to byl vzkaz
psaný ani nevíme komu. Nenašli jsme ani
autora a ani komu to bylo určeno. Vzkaz
byl ale psaný dosti hrubě a všechny
vedoucí zaskočil. Vzkaz byl roztrhán a
spálen. Druhý ze vzkazů zaskočil hlavně
naši redakci. Prý píšeme do každé věty
zdroběliny. Omlouváme se všem, kterým
to vadí Budeme rádi, když nám někdo bude
denně do tří do rána noviny psát a vkládat
to na net. Přeci jen je to tábor dětský a
tak se zde sem tam nějaká zdrobnělina
ukáže. Měnit noviny rozhodně nehodláme.
Přeci co by to bylo za tábor, kdyby naši
rodiče neměli přehled o všem, co se děje s
jejich dětmi?

Celý tábor bude bojovat o body na
zašifrovaných a běžecky náročných
hrách. Odpoledne proložíme
návštěvou místní plovárny a
bufetu, kde si dětičky budou moci
koupit nějaké mlsky a nanuky.
Výlet na koupaliště je to úplně
první. Někdy nám to překazilo
počasí, jindy vodní bitvy v táboře.
Teď už to ale klapne a i ve vodě
budeme hrát různé hry. Večer nás
čeká děsivá a zákeřná noční
bojovka. Letos poprvé nás čeká
bojovka rozdělená. Menší děti
půjdou trasu kratší a i ve dvojicích
a skupinkách s baterkou. Starší
půjdou trasu dlouhou, strašidelnou,
bez baterky, o samotě. Snad se
všichni v pořádku vrátí :-D

Hlavní vedoucí:
je Petra Sedláčková, držitel osvědčení
MŠMT ČR pro hl. vedoucí táborů.

www.sptlomnice.net

