Pátek 4.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ráno krčmu provoní drožďová
pomazánka, po svíčkové s
knedlíčkem se budeme oblizovat
ještě týden, ke svačince sladký
makovec a dovršíme to párečkem
v rohlíčku

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 - 500
Effik + Simča + Míša - 480
Tom + Výva - 580
Marťa + Petr - 630
Méča + Mimi - 570
Ondra + Stoupa - 450

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:
Sluníčko dorazilo v plné síle

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.

Tančíme jak o
život v rytmu
ešusů.
Mluvení zakázáno, tanec povolen.
Avšak mi netančíme pro déšť...

zvláštních skřeků, které byli porotě
naprosto neznámé. Nicméně zážitek to byl
opravdu veliký byť už jen pro to , že se
někteří oblékly snad do stromu. Před celou
touto parádou předcházela hra s čísly kdy
vždy neplatilo to co se člověk naučil ve
škole. Den ticha jsme zakončili hlasitým
zpěvem a hraním u plápolajícího živlu
přírody. Po uměleckém dni, plném naděje
jsme usínali s úsměvy na tváři jako jindy...

Indiánští bratři dnes zřejmě opět špatně
spali a tak ani dnešní ráno neproběhlo v
klidném duchu. Rozhodli se spolu, po
rozepři, nemluvit a tak mezi kmeny nastala
klidná domácnost. Avšak naši zamilovaní by
spíše chtěli svou lásku vykřičet do světa.
Duch náčelníka a jejich matky jim dali své
požehnání v naději usmíření a to je aspoň
malý důvod k oslavám. Po tůrách už puchýře
popraskaly, klouby se zas promazaly nové
síly nahromadily a tak se všichni pustily do
vymýšlení indiánského tance a jak ozdobit
svá těla přírodninami. Výsledek byl dech
beroucí. Beze slova se střídal jeden lepší
indiánský tanec za druhým a to doslova. Vše
se odehrálo za zvuků ešusů a párkrát i dosti

Bulvární plátek - Plesk!

CO NÁS ČEKÁ

Ach ta láska je tak krásná a zde v tábořišti
to jen kvete. I starší indiánky by si přály
naleznout pod polštářem milostný dopis
napsaný čistou láskou jako nalézají
mladší indiánky od svých ctitelů. Teplo
ohně už jejich srdíčka víc snad už ani
zahřát nemůže a aby nám z toho
nevzplanuli je zapotřebí trocha ochlazení
a tak si i vodní bitva přišla na své. Tokající
indiánci se nám kropili navzájem a nebáli
se toho ani trochu a jelikož slunce pálilo,
přišlo to opravdu vhod. Jedni mají hlavu v
oblacích druzí ve svých kufrech a snažejí
se udělat, někteří i opakovaně, pořádek ve
svých obydlích. Někomu se daří, někomu
méně a tak z jejich tee-pee vylétají
kromě srdíček i oděvy a další příslušenství

Láska, láska všude bude láska. Snad
po včerejších tancích či snad proto,
že se ukáže něco co by mohla být
záchrana indiánských kmenů před
katastrofou. Všichni budou chtít v
tento krásný den cítit lásku, a tak
přijde na řadu i trocha
experimentování s čímsi po čem by
mohl být stvořen lektvar lásky pro
všechny. Lásky totiž není nikdy
dost a jelikož k lásce patří i
zlomená srdce bude potřeba
naleznout něco co je pomůže utišit.
Den to bude náročně zamilovaný a
ani večer nás láska neopustí.
Večerní hra se totiž bude ubírat
také v srdíčkovém duchu...Poté
budeme muset bedlivě hlídat teepee, aby nepřišla reálná katastrofa.

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

www.sptlomnice.net

