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CENA 20 TDA

Hejtman se ujímá velení
SERVIS

Vedoucí lidu hvozdu složili
přísahu věrnosti a poslušnosti
hejtmanovi Velkému Žižkovi, který se
rozhodl pro letošní rok vzít na sebe
roli nejzodpovědnější, a to roli
hlavního vedoucího. Nechť slunce
posvětí jeho cestu a rozhodnutí. Jiřík,
jehož letité zásluhy zde nemusíme
snad ani opěvovat, se stává šedou
eminencí našeho turnusu a Hejtmanovi bude jistit záda z pozice
zástupce hlavního vedoucího a ve-

Jaké bude počasí:
Náš milý druid Panoramix se nikdy ve
svých předpovědích a věštbách
nemýlí. Naše vesnička bude zalita
sluncem od svítání do západu slunce.

Mňamky od veselých kuchařek:
Galská kuchyně připraví výtečnou
bramborovou polévku s chlebem dle
receptu Bonamíny.

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí: V. Žižka
Progr. vedoucí: Mel a Misha
Zástupce hl. ved.: Jirka

Oddíloví vedoucí:
Pavouk + Déňa
Afrika + Vitacit
Tatarka + Wendy/ Nikča
Krtek
Žáňa + Comp

Technický sektor:
Vedoucí technického sektoru: Jirka
Technik: Malý Žižka
Zásobovač: Quick
Zdravotník: Tatarka/Léňa
Kuchyně: Léňa + Monika
Noviny: kolektiv autorů

Služba a hlídka dne:
Huliman: V.Žižka

doucího technického sektoru.
Protože ale boje s Římany mohou být kruté, máme v záloze pro letošní rok ještě
dva další potenciální hlavní vedoucí, a to Vitacita a Krtka, kteří si v letošním roce také
doplnili kurz hlavního vedoucího. Hlavních vedoucích tedy máme v záloze dostatek
(celkem 5) a měli by nám vydržet po celou dobu obléhání Gálie :-)
Letos poprvé za celou existenci čtvrtého turnusu našla odvahu vrhnout se do
zákulisí programového sektoru Misha. Společně s Mel pro nás připravili letošní
celotáborovou hru. Přejeme i jim, aby jejich společná premiéra byla naplněna
sluncem a pohodou.
Ve složení týmu máme jen několik málo novinek. Přibyla nová oddílová vedoucí
Déňa (bývalá tábornice, která s námi jezdí na tábory snad od doby, kdy se naučila
mluvit☺) a „nový“ zdravotník Tatarka. Aneb čím nás je v týmu méně, tím
multifunkčními se stáváme :-) Věříme, že se s kombinovanou rolí zdravotníka
a oddílového vedoucího Tatarka popere statečně a že marodka nebude v obležení
našich adolescentních tábornic toužících po ošetřením mladým statným Galem :-)

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Kolem roku 50 před narozením Krista byla celá Galie, dnes známá pod jménem
Francie, pokryta hlubokými, majestátnými lesy. Po urputných bojích se místní
obyvatelé museli sklonit před římskými legiemi vedenými proslulým vojevůdcem
Gaiem Juliem Caesarem. Celá Galie se tak stala provincií věhlasné Říše římské…
Skutečně je tomu tak? Opravdu celá Galie? Ne! Jedna malá vesnice, obývaná
nepoddajnými Galy, stále odolává mnohonásobné přesile římského vojska.
V následujících dnech se vydáme ve stopách legendárního Asterixe a Obelixe
a společně s nimi se postavíme Caesarovi a jeho legionářům.
.

Informace pro Vás
Telefon: na tábor je 606 384 400, možná chvíli potrvá, než ho zvedneme.
Mail na tábor: lidehvozdu@sptlomnice.net, vzkazy táborníků tiskneme a
předáváme.
Adresa tábora: je Tábor SpT, jméno táborníka, Tallhoferův Dol, 537 01
Rabštejnská Lhota
Pořadatel tábora : SpT, Sdružení pro tábor, TOM 19076,ičo 72059681.
Konec tábora : je v sobotu 23. srpna 2014 v 10:00.
Hlavní vedoucí tábora: je Bc. Petr Šípoš, držitel osvědčení MŠMT ČR.

www.sptlomnice.net

