Čtvrtek 3.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani budeme mít chléb s
marmeládou. K obědu kuřecí
vývar a lečo s bramborem. Ke
svačince kompot a k večeři
chlebík s rybičkovou
pomazánkou.

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 - 410
Effik + Simča + Míša - 410
Tom + Výva - 470
Marťa + Petr - 550
Méča + Mimi - 440
Ondra + Stoupa - 370

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:
Sluníčko děkujeme, koupeme se...

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.

Výlety dopadly
na jedničku.
Pyžamová
discotéka.

koupání v bazénku a vodní bitva. Dětičky v
plavečkách lítaly po tábořišti a kropily
vodou, koho se dalo. Nejhůře to odnesli
vedoucí :-) Večer při příchodu naší omladiny
jsme jim nechali čas na odpočinek. Nikoho
ale nenapadlo, že jim bude stačit deset
minut a pak začnou žadonit o discotéku.
krčma se tedy změnila v taneční parket a to
vše na téma Pyžamová party. Ponocování
se zatrhlo, ale to jen z toho důvodu, že
největší únava padla na vedoucí... :-)

Půchýře všude kolem nás. Děti se
nedají utahat...
Ráno jsme nechali menší dětičky déle
vyspat. Přeci jen před námi byl velký
olympijský den a tak čerpaly síly. Větší děti
se probudily v lese za zpěvu ptáčků a
vyrážely na zpáteční cestu do tábora. Mezi
tím se z tábora stala olympijská vesnice a
děti procházely různá stanoviště. Hod
holinkou do dálky, lovení limetek, to vše a
ještě více stanovišť bavilo naše prťátka
odpoledne pro ně byla připravena hra, při
které vše musely dělat jen pusou.
Rozdělávat tkaničku, napít se z kelímku a
jiné. Díky krásnému počasí bylo již i

Bulvární plátek - Plesk!

CO NÁS ČEKÁ

Pokud si myslíte, že jen větší dětičky se
zde spojují v páry, tak jste na omylu.
Právě to vše vyplynulo na povrch, když
nám v táboře zůstaly jen ty děti mladší.
Pomáhaly si na výletu, společně pak
vybalovaly a po příchodu velkých se
všichni připravovaly do pyžam a trpělivě
čekaly na začátek triskošky. Zamilovaní
ale nejsou jen děti. I indiáni Štěkana a
Tomsala projevují své city a celý tábor jim
moc drží palce. To že se to nelíbí jejich
otcům je věc vedlejší. Přeci jen láska i
hory přenáší a jejich vztah pokvete, i
když je zakázaný. Všichni jim držíme
palce a pokud vyjde i miminko, budeme
nejšťastnějším táborem na světě. Porod
jsme totiž na táboře ještě nezažili :-)

Čeká nás den ticha. Klid, mlčení a
ticho. Proč? Protože rozhádaní
bratři zakázali svému lidu mluvit,
nechtějí se spolu bavit a všechny
táhnou s sebou. Nikdo s tím
nesouhlasí, ale musí náčelníky
poslouchat. Vedoucí si tedy užijí
legraci, když budou děti tvořit
indiánský tanec a indiánské
oblečení z přírodnin a to za
naprostého ticha. Kdo promluví,
bude večer u ohně vykázán z kmene
a nesmí se vrátit. krutá to slova.
Snad bratry tyto dohady přejsou a
my se všichni vrátíme k normálu.
Koho by bavilo nesmět při jakékoli
hře promluvit ani se zasmát.
Uvidíme, kolik indiánů to nevydrží a
kolik naopak splní úkol...

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

www.sptlomnice.net

