Sobota 28.6.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ráno nás potěší čajík a chléb se
sýrovou pomazánkou. K bědu
bude zeleninový vývar a
indiánské špagety. Ke svačině
termix s rohlíkem a večer zakončí
bylinková marmeláda.

Vedení tábora
Hl. vedoucí - Petra Sedláčková (Kuře)
Zástupce hl. vedoucího - Námořník
Program. vedoucí – oddíly

Vedoucí oddílu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diky + Kája
Effik + Simča + Míša
Tom + Výva
Marťa + Petr
Méča + Mimi
Ondra + Stoupa

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:
Večerní oblačnost nám úsměv nezkazí.

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:

Chrudim! Děti
nalezeny.
Všichni
připraveni!!!
V autobuse až nezvyklé ticho.
Nabíraly děti síly? Náčelník je po
smrti. Řízky snědeny...

své spolubydlící. Vedoucí však zachovali
klidnou hlavu a všem přesuny zatrhlo. Co na
to náčelník? Otec kmene, který byl
náčelníkem třicet let, zemřel. Ano, nikdo
tomu stále nevěří. Nepomohly ani bylinky a
modlení naší staré, úžasné indiánky
Lakišmé. Je to na bratrech, dědicích kmene
Nahay. Kde je ale symbol Manitou? Kdo
hlídá a dohlíží na kmen? Nestane se nějaká
pohroma? Kdy bratři začnou po symbolu
pátrat? Mnoho otázek, žádné odpovědi.
Držte nám palce, začínáme...

Cestou autobusem jsme přežili celkem
zdárně, až nevěřícně vedoucí koukali, že
náš řidič měl jednou na cestu klid. V
autobuse bylo skoro takové ticho až nás
mrazilo, co nastane pak. Vůbec ten den
začal až prapodivně dobře bez komplikací.
Tábor byl na příjezd dětí připraven jak se
patří a už chybělo jen obydlet stany.
Autobus cestou sem nabral jen malé
zpoždění, ale naše plány nám to rozhodně
nenabouralo. Příjezd byl velmi dramatický.
Děti se začaly ve stanech míchat a měnit

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ !

CO NÁS ČEKÁ

O všem Vás budeme pravidelně informovat
formou táborových novin, videí a
fotogalerií, které najdete každé ráno na
našich webových stránkách. Díky tomu
budete moci být se svými potomky přímo
ve středu dění.

Děti hned z počátku budou dosti
zapojené u kmene Nahay. Manitou
jen přes blázny a děti promlouvá a
tak každý vedoucí doufá, že nám
děti pomohou symbol Manitou
najít. Nikdo neví, kde hledat. Nikdo
neví, jestli kmen takovýto nelehký
úkol zvládne. My ale věříme, na děti
spoléháme a kmen jim bude velmi
zavázán. Budíček je tradičně v půl
osmé a pokud bude počasí přát,
stane se z každého oddílu kmen, z
každého dítka indián a z tábora
indiánská osada. Že nám nevěříte?
Hned zítra se hlásí redakce Dolané v
plné síle a s rozdělením dětí do
kmenů i s jejich názvy. Ráno se
všichni seznámíme s celou
etapovou hrou, s příběhem i body.

Můžete je podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT www.sptlomnice.net/
kniha-navstev nebo posílat emaily přímo
na adresu redakce dolane@sptlomnice.net
Pište a podpořte svého hrdinu! Chcete
vědět v jakém oddíle je Váš táborník?
Jukněte na www.sptlomnice.net do
rubriky informace. Prožijte tábor s námi a
buďte jeho součástí!

v sobotu 12. července 2014 v 9:30.

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

www.sptlomnice.net

