Středa 2.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude závin a čajik. K
obědu bramborová polévka a
rýžová kaše. Ke svačince meloun
a k večeři guláš s chlebem.

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:

Odchod na
výlety!
Hromadné
koupání.

kilometrů a snad nepřijdou zničení. Menší
děti šly do Slatiňan, kde je vyhlášený
hřebčín. Cestou se staví na Kočičím hrádku,
což je malý hrádek utvořený jako
prolézačka pro děti. Večer jsme všechny
malé děti kompletně omyli a vydrbaly a
poté jsme si s Kuřetem sedli k ohni a ona
nám povídala krásný příběh o sestrách
Tallhoferových, které zde dříve žily. Únava
ale dopadla na vedoucí a děti a tak se v
táboře ozývalo chrupkání už velmi brzo.

V bazénku je červená voda. V
chatičkách bouchly bomby
Povídání
o
sestrách
Tallhoferových
Ráno bylo dost hektické. Menší i větší děti
odcházely na výlety a tak jsme místo
rozcvičky pakovali batůžky a pytlíkovali
svačinky. Starší děti si zabalily i plavky.
Konečně totiž hřeje sluníčko a tak se
cestou tam staví u vodní nádrže Seč, kde se
budou moci vykoupat. Konec jejich cesty je
ale v Pekle. Ano správně Peklo, malá část
vesnice kousek za Sečí, kde budou děti spát
a zítra se nám vrátí zpět. Celkem ujdou 35

Sluníčko nám krásně svítí...

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:

Bulvární plátek - Plesk!

CO NÁS ČEKÁ

V Odchody na výlety naše dětičky stmelily
ještě více. Všichni si museli pomáhat balit,
komu se co nevešlo do batůžků, dal
kamarádovi. Zprávy z dvoudenního výletu
ukazují, že se tam mají opravdu dobře a
že párečky, které na táboře vznikly, si
hromadně vaří a spí vedle sebe. Vedoucí
ale také překvapují. Počasí nám moc ke
koupání nepřeje a tak si bazének v táboře
večer napustili teplou vodou. Víte, kolik
vedoucích se vejde do dětského bazénku?
Pět!!! Tak je tedy zátěžová zkouška
úspěšná a příště zde budeme louhovat
vaše robátka. Těšíme se na příchod
starších dětí, na jejich perličky, na jejich
povídání a drby. Plánujeme na to celý
velký článek do novin.

Starší děti čeká cesta zpět do
tábora. Už ale né tak náročná jako
včera, ale kratší a snazší. Snad v
pořádku dorazí, čeká je tu úžasný
gulášek a teplá sprcha. Menší mají
před sebou indiánskou olmpiádu
naruby. Budou házet holinkou do
dálky, nosit na hlavě knížku, lovit
limetky ve vodě, aj... Velkým
očekáváním je ale hra, kde si
mohou pomoci jen pusou. Rozvázat
tkaničku pusou, zadělat pusou
šátek a mnoho jiného. Všichni se ale
večer těší na další táborovou
discotéku. V pořadí již druhou. Má
téma, které děti jistě bude bavit,
ale prozrazovat nic nebudeme, ať
překvapíme vás i vaše robátka.

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

www.sptlomnice.net

