Neděle 29.6.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ráno nás naplní chléb s
marmeládou a kakao. K obědu
nudlová polévka a rizoto. Ke
svačině jablíčko a rohlík a před
spaním šunkafleky.

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 - 160
Effik + Simča + Míša - 170
Tom + Výva - 210
Marťa + Petr - 230
Méča + Mimi - 170
Ondra + Stoupa - 150

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Úžasné
totemy! Z dětí
indiáni. První
večerníček!!!

vostrých tomahavků, Divokým ohnivým
supům, I-pungům a Terranovům. V osadě se
hned po ránu zdramatizovala situace mezi
bratry, hádka zneuctila pohřeb jejich otce a
oba nevědí, jak a kde symbol hledat. První
body jsou rozdány. Kmeny bojovaly v
šifrované hře o prvenství dne a vyhrál kmen
I-pungů. Večer nám zpříjemnila první
večerníčková pohádka, která v podán Toma
Dikyho zněla přímo neuvěřitelně a všichni
se už těšíme, na jeho další vyprávěni.

Stýská se nám. Pohřeb
zdramatizoval vztahy mezi
bratry. Dětí nevědí, čí jsou.
Vedoucí se bojí Kuřete.
Ráno začalo velmi krásně. Nepršelo,
nesněžilo, všichni se krásně vyspali do
nového, prvního, táborového dne. Že se
kreativitě meze nekladou? Ano, to bylo
hned před obědem poznat, když kmeny
malovaly své totemy. Úžasné, velkolepé,
neuvěřitelné. Co kus, to umění. K totemům
nám přibyly ijména všech indiánů, čelenky a
názvy kmenů. Děti odedneška patří ke
kmenu Hu, Stínům krvavého měsíce, Kmenu

Počasí:
Občas zaprší, ale jen malinko.

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.

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ !

CO NÁS ČEKÁ

O dění mimo hry etapové a oddílové vás
bude informovat tato rubrika. Kdo ke
komu chodí na návštěvy do stanu?
Perličky a hlášky vašich dětí? Co se děje
mezi vedoucími, když děti dávno spí? O
tom všem vás budeme informovat zde a to
dříve, než se to stane. První velké drama
začalo hned po ránu. Vedoucí se budili na
jiných místech, než je jejich postel.
Aktuální pozice? Kdekoliv. Plno jich bylo u
krbu, další skupina v koji a rekord? V
nejúžasnějším místě tábora, což je první
chatička, nespal NIKDO. Máme tu vůbec
všechny vedoucí? A co děti? Jejich stany
jsou někde prázdné a někde přeplněné. Co
to znamená? Představte si čtyři děti ve
stanu. Spící i na taškách s oblečením.

Den začne pokračováním
kmenového výcviku a zlepšováním
indiánských dovedností. Naučíme
se ošetřovat různá zranění. Také
poznávat lidské orgány, či číst v
morseovce. Zásadní a nevšední
moment nastane odpoledne. Bratři,
kteří mají pospolu vést kmen se
stále naplno neudobřili a ve
vzduchu je další problém. Navíc nás
čeká první love story. Ano je to tak.
Láska, mezi kmeny, která nebude
podporovaná? Nebo naopak bratry
a celý kmen spojí? Nikdo netuší, k
čemu dojde. Necháme se překvapit
a doufáme, že indiáni už konečně
díky všem naučeným věcem začnou
hledat symbol a kmen ochrání.
Večer? No přeci Disco :-)

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

www.sptlomnice.net

