Čtvrtek 10.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude kombinace
různých pomazánek. K obědu
vývar a barevná kaše. Ke svačině
loupáky a k večeři MC doll.

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 - překvapení
Effik + Simča + Míša - překvapení
Tom + Výva - překvapení
Marťa + Petr - překvapení
Méča + Mimi - překvapení
Ondra + Stoupa - překvapení

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:

Populární
noviny
naposledy
právě teď!

následoval poslední nástup tohoto roku.
Vítězem etapové hry je oddíl Stíny
krvavého měsíce. Vítězství to bylo opravu
jen o pár bodů od ostatních oddílů. Večer
jsme trsali na poslední discotéku s tématem
moderní hudba. Vedoucí překvapilo, kolik
dětí zná nové písničky a naopak nechtějí ani
slyšet skvělého Michala Davida, či Šmouli.
Děti byly jak na baterky. Ne a ne jít spát.
Snad všichni vstanou v pořádku :-)

Senzační poslední scénka. Děti
nechtějí domů. Vedoucí brečí...
Letošní tábor jsme zakončili fuskáčovou
bitvou, také bitvou o poslední kousky map.
Po pátečním najití symbolů, si všichni mnuli
ruce. Povedlo se jim v totálně rýchlém čase
najít pírko, kámen, amulet, kožešinu,
prsten a nůž. Díky tomu nám mohla Lakišmé
vyvěštit, kde se nachází ten hlavní symbol
Manitou. Jak jen jsme to mohli přehlížet?
Celou dobu jsme chodili kolem toho. Symbol
byl najitý v ohništi... To byla sláva, to bylo
nadšení, že kmen je zachráněn. Vedoucí
moc potěšilo, jak mají děti celou etapovku
rádi a jak se těší na každou scénku. Poté

To je teda zima, hrůza :-(

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.

Hlavní vedoucí:

Trička, MC doll!

Loučíme se :-(

Před táborem jsme dětem připravili
překvapení. Naše skvělá kreslířka Mimi
navrhla design táborových triček. Jsou
tématicky zaměřené a nakreslené dle
etapových her všech turnusů a jsou
naprosto kráááááásné... A jejich modrá
barva to jen vše podtrhává, super. Už se
moc těšíme, až je dětem předáme.

Poslední nástup byl dosti smutný.
Do breku bylo dětem i vedoucím.
Naposledy jsme se takto sešli,
naposledy si zatleskali a naposledy
zakřičeli náš Haowk, Haowk. Celý
nástup byl dlouhý, dokonce
nekonečný. Děti se s námi fotily a
hned dvě hodiny na to, dostaly tyto
fotky vytisknuté. Další překvapení
byly trička. Každé dítko má na
památku modré táborové tričko. To
byla modrá nádhera po táboře :-D
kromě toho, jsme vyhodnocovali
také nejlepší táborníky, nejlepšího
indiána kmene a samozřejmě
nechybělo pasování praktikantů.
Váženi rodiče a děti. Děkujeme vám
za neuvěřitelných čtrnáct dní. Je to
zatím nejlepší tábor Dolanů...

Dalším překvapením bude pro děti MC doll.
Přeci jen, kdo si umí představit ručně
dělané hambáče a hranolky v táboře?
Chceme to dětem zpříjemnit, takže se
mají na co těšit. Večeře tedy bude určitě
dlouháááá a děti se před odjezdem
nadlábnou. Kuchař si nevěděl rady, kolik
čeho koupit. Děti mají vééélký hlad :-D

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

www.sptlomnice.net

