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Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude tečkovaná
pomazánka. K obědu česnečka a
salám s kaší. ke svačině jablíčka a
mrkve. K večeři pak rybí
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 - 920
Effik + Simča + Míša - 950
Tom + Výva - 1080
Marťa + Petr - 1120
Méča + Mimi - 1200
Ondra + Stoupa - 860

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Konečně noční
bojovka!
Indiánská
svatba!

který zmáchal všechny a vyhnal nás opět do
krčmy. Takže večerní program? Sušit děti,
sušit hadry, sušit boty, sušit vedoucí...
Večer nám ale vyšla konečně noční bojovka.
Oooo jak se dětičky bály. Letos poprvé šly
starší děti velký, strašidelný okruh, na
kterém bylo jedenáct strašících vedoucích.
Báli se i nejstarší táborníci a to se tedy je
čemu divit. Menší si užily cestu strašidýlek
s lucernami a nikdo neplakal. Skvěléééé :-)

Noční výlet do Chrudimi.
Fuskáčovka. Lanová dráha...
Letní teploty jsou ty tam. den se nesl v
duchu přeháněk a to nám ani trochu
nevyhovolvalo. Odpoledne byla pro děti
připravena lanová dráha za dozoru
zdatných a školených horolezců. Děti
moooooc bavila. Kdyby jen nepřišly ty
přeháňky, které nás vyhnaly do krčmy.
Když vše ustalo a my znovu vyrazili lézt do
výšek, opět přišla přeháňka. Na některé z
dětí se tedy nedostalo a všem to bylo moc
líto. Proto byla v záloze fuskáčová bitva,
očekávaná všemi nadšenci bitev. Když ale
začala, nepřišla jen přeháňka, ale obří liják,

Počasí:
Dosti se nám ochladilo :-(

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.

Svatba, to byla nádhera!

CO NÁS ČEKÁ

Štikana už od rána byla celá nervozní. Už jí
roste bříško, už jí otékájí kotníky a do
toho všeho ještě nervy se svatbou a s tím,
že je kmen rozhádán. Na svatbu tedy
opravdu dorazili jen jejich kamarádi. S
přípravami pomohla Lakišmé, která
Štikanu odvedla k oltáři. Obřad to byl
opravdu nádherný. Jejich láska je veliká a
už konečně jim do toho nikdo nemůže
zasahovat. To se ale nelíbí zlému
bratranci, který i na svatbě kul pikle.
Všimly si toho ale maminky svatebčanů a
začíná jim docházet, že vše není, jak
vypadá a že začátek všech rozporů
vlastně žádný důvod nemá a že by si na
záludného bratrance měli všichni více
dávat pozor. No uvidíme!!!

Čeká nás den plný pastí a pastiček.
Děti budou mít déle budíček, jelikož
byla noční hra opravdu náročná.
Celý den se tedy ponese v duchu
pastí nečekaných zvratů a chystání
lstí. Přesně tak, jak bratranec
rozvrací kmen a jak mezi bratry
vráží klíny. Odpoledne čeká celý
tábor debordelizace. Kdyby jen
jste viděli obydlí dětí. jedenáct
letečáků, to už je mazec. Stále se
nám nedaří cepovat je k uklízení a
to ani za dozoru a pomoci
vedoucích. Večer zakončíme třetí,
předposlední discotékou a to na
téma Hawai. Holky i kluci oblečeni
jen ve větvích a přírodninách
roztančí celou krčmu, to bude ale
párty. Všichni se těší :-)

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

www.sptlomnice.net

