Pondělí 30.6.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude výborná
vajíčkovka a čajík. K obědu
hovězí vývar a rybí prstíky s
brambory. Ke svačince mrkev a k
večeři paštiková pomazánka.

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 - 290
Effik + Simča + Míša - 270
Tom + Výva - 290
Marťa + Petr - 400
Méča + Mimi - 290
Ondra + Stoupa - 280

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

První disco!
Jsme napůl
doktory.
Kmen rozdělen. Mapa zničena. Co
budeme dělat? Dětské perličky
baví vedoucí.

kmen rozdělili na dvě poloviny. Co bude dál?
Náčelník se musí v potoce otáčet když vidí,
jak se jeho synové dohadují. Ani láska,
která vznikla mezi jejich dětmi není
podporovaná. večer jsme zakončili první
táborovou
discotékou
a
to
československou. Nikomu se nechtělo jít
spát. Nikdo nechtěl opustit parket a každý
chtěl mejdan až do rána. Vedoucí jsou
neoblomní a tak na zpříjemnění konce
rozházeli dobroty z bufetu. Hvězdičky svítí
a to je známka, že nás čeká sluníčko... :-)

Ranní budíček nás uvítal do sychravého
dne. Nic nás ale nerozhází a nejsme z cukru.
Maličko nám ale přeháňky komplikují
program. Na chviličku na hru, na chviličku
schovat do krčmy. Je to chaos. Program je
ale naprosto skvělý, všechny baví a užají si
to vedoucí i děti. Dopoledne se z nás stali
doktoři. Každé dítko už zná hlavní orgány a
jejich funkce. Každý už ví, jak pomoci
kamarádovi, když si zlomí nohu v lese, nebo
jak zavolat pomoc. Večer se sešel kmen u
ohně a čekal, jestli bratři přijdou s dobrou
či špatnou zprávou. Jsou to hlavy dubové.
Díky Lakišmé získali mapu, ale díky jejich
věčným dohadů ji roztrhali a hned na to

Počasí:
Už nás ty přeháňky nebaví...

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.

Bulvární plátek - Plesk!

CO NÁS ČEKÁ

Opravdu neuvěřitelné. Náš bulvární
fotograf zdokumentoval věci nevídané.
Tolik párečků vzniká na táboře. Tolik
dětiček se tulilo a ploužilo na discotéce, že
to sem ani vypsat nejde. Naštěstí vedoucí
prokoukli jejich plány a tak nedošlo k
tajné akci spát ve stanech v pěti lidech.
Snad největším překvapením je Jonáš
Novotný, který dělal mrtvého brouka a ve
spacáku ležel jako mrtvola a doufal, že si
ho kuře nevšimne. Ta má ale oči všude a
tak se smutkem v očích odcházel spát k
sobě. Vedoucí na discotéce pokračovali dál
a tak se není čemu divit, když nám Pavlik
pokukuje po Márovi a Janek po Effikovi.
pařmenem večera je Diky, který dokázal
roztancovat každé dítko a každou vedoucí

Den se ponese v duchu bojovném a
usměvavém. Čeká nás totiž určitě
pěkné počasí a tak je celý den
našlapaný hrami k prasknutí. Děti
se budou učit chápat své smysli.
Chodit poslepu, pohmatem poznat
předměty, ochutnávat různé věci.
Odpoledne nás čeká koupání v
pilinách. Snad se nám tam nikdo z
těch dětiček nezapomene a z té
metrákové hromady vylezou
všechny. Večer nám zpestří ohýnek
a zpívání u kytary. Děti jsou tak
nadané, že zvládají utvořit kapelu
samy, bez pomoci vedoucích a tak
se těšíme na jejich hitovky. Bratři,
kteří rozdělili kmen se každý
vydávají hledat na vlastní pěst a
tak má ode dneška svoji trasu...

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

www.sptlomnice.net

