Sobota 5.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude chléb se sýrovou
pomazánkou. K obědu porková
polévka a čočka s párkem. K e
svačině hromada melounů a k
večeři překvapení.

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 - 600
Effik + Simča + Míša - 580
Tom + Výva - 700
Marťa + Petr - 710
Méča + Mimi - 670
Ondra + Stoupa - 530

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Láska pohltila
všechny. Noční
hra. Letečáky!
Přeháňky každou minutu...
Lektvar lásky neuvařen. Štikana
čeká miminko!

dvacet minut hrála hra, dvacet minut čekalo
v krčmě a poté zase dvacet minut hrála hra.
To se nelíbilo dětem, které měly letečák. A
nám? Nám se zase nelíbí jejich letečáky.
Marné je uklízení za pomoci vedoucích. Asi
budeme muset přitvrdit! Přeci jen šest
letečáků a dalších pět stanů s výstrahou
není zrovna dobré score. Vede chatička číslo
jedna. Uklízí jim tam vedoucí, ale stačí
hodina a vypadá to tam stejně. Hrůůůůza!

Indiánský den lásky začal zjištěním, že
Štikana čeká miminko.
lakišmé z pouhé
mapky krve dokázala určit, že to bude kluk
jako buk. Ovšem nikdo to nečekal a zlý
bratranec Majstrštyk využil situace, aby
tuto novinu sdělil bratrům jako první a aby
si připadali, že je všichni přehlíží. Situace v
táboře díky jejich hádkám dosti neúnosná,
snad to jejich manželky uklidní a na
všechny lsti přijdou a otevřou svým drahým
polovičkám oči. Láska tedy pohltila
všechny, celý den byl naplněn hrami na toto
téma. Bohužel jen lektvar lásky jsme
neuvařili. Počasí nám totiž nepřálo a tak se

Počasí:
Krásně na koupání...

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.

Noční hra plná srdíček!

CO NÁS ČEKÁ

Konečně došlo na noční hru. Děti se téměř
každý den ptaly, kdy bude a co se bude
hrát. Vzbudili jsme je před půlnocí a po
oddílech poslali do lesa hledat půl srdíčka
na různá stanoviště. Každý oddíl měl
srdíčko jiné a tak to bylo dost náročné.
Ovšem né pro ty, které jsme ani
nedokázali vzbudit. Čtrnáct dětí spalo tak
tvrdě, že by trvalo věčnost dokopat je do
botiček a do lesa. Hra děti ale velmi bavila.
Strážci srdcí si nenechali nic líbit a tak se
děti opravdu musely snažit, aby pro svůj
tým vybojovaly body. Nakonec po
dvouhodinovém boji vyhráli I-pungové. Po
sečtení tábora a zjištění, že nám žádné
dítko nechybí, jsme jim popřáli dobrou noc
a všichni dosti znaveni ulehli do postýlek.

Celý den se bude nést v duchu šifer,
tajných vzkazů a luštění
nejrůznějších řečí. Přeci jen bratři
spolu nemluví a tak se kmen musí
dorozumívat jinak, než mluvením.
Odpoledne, pokud bude sluníčko
hřát, se vydáme ke koupališti a i
tam je pro děti připravena jedna
krásná vodní hra. Jen doufáme, že
mají ještě nějaké korunky, aby si v
místním kiosku mohly koupit
nějakého nanuka. Někteří totiž své
penízky rozházely na výletu nebo v
táborovém bufetu a teď už nemají
ani floka. A ti nejlepší dokonce
peněženky ztrácí. Jaké to bylo
překvapení, když vedoucí našel
peněženku a v ní dvěstě korun. No,
jsme zvědaví, čí to je...

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

www.sptlomnice.net

