Středa 9.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude medová
pomazánka. K obědu těstoviny s
omáčkou. Ke svačině bavorské
vdolečky a k večeři chléb s
překvapením.

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 - 1100
Effik + Simča + Míša - 1150
Tom + Výva - 1300
Marťa + Petr - 1280
Méča + Mimi - 1310
Ondra + Stoupa - 940

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Pasti, pasti,
pastičky!
Disco
ksichtíky!

Mapu, kterou bratři roztrhali, děti pomalu
ale jistě dávají dohromady. Snad ji postaví
celou a najdou symboly. Večer nastala
předposlední discotéka. Jelikož mělo být
téma Hawai a nám jen prší a chodí
přeháňky, tak jsme téma změnili na
pokreslené ksichtíky. Kdyby jste jen viděli,
jak to dopadá, když všem dětem v táboře
pučíte barvičky na obličej. Všichni vypadali
jako velikonoční kraslice, i vedoucí :-D

Skládáme mapy... Letečáky nemají
konec. Bratři usmíření!
Lest, pasti, nástrahy... Takový den čekal na
děti. Díky manželkám našich rozhádaných
bratrů jsme přišli na to, že jejich hádky
vlastně nemají žádný původ a že mezi ně
někdo vložil klín a chtěl se jich zbavit. Přišli
na bratrance, ten v tom prý má určitě prsty.
Vždy byl u všeho, nikdy mu nic nepřišlo líto a
potutelně se všemu smál. No uvidíme,
bratry tato informace spojila a i oni sami
jsou zvědaví, jestli to je či není pravda.
Vymýšlí tedy na bratrance past a pokud se
nechá nachytat, opravdu je tím
záškodníkem v kmeni on a jeho poskoci.

Počasí:
Ach to je ošklivo :-(

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.

Proč ten čas tak utíká?

CO NÁS ČEKÁ

Celý tábor pomalu, ale jistě čeká konec
tábora. Vůbec se nám nedaří dětem
ukázat, aby přestaly smutnit a daly do
posledních dní vše co můžou. Hrozně to
utíká. Hodina je tu jako minuta. Den jako
pár minut. Jen se vzbudíme, už zase
jdeme spát. Ach jo... Dětské návrhy jsou
ale úžasné. Padají nápady protáhnout
tábor na tři týdny. Padají také nápady
udělat ho na celé prázdniny. No řekněte
sami, necháte nám je tu ještě? Kdyby jen
to ale šlo. I nám se domů nechce. Všechno
klape jako po drátkách a nám se nějak
nechce bojovat o poslední táborové body
a vyhlašovat nejlepší oddíl. Nejlepší jsou
prostě všichni bez vyjímky. Konec bude
ještě náročný, kéž by šel zastavit čas...

Čeká nás den plný pastí a pastiček.
Děti budou mít déle budíček, jelikož
byla noční hra opravdu náročná.
Celý den se tedy ponese v duchu
pastí nečekaných zvratů a chystání
lstí. Přesně tak, jak bratranec
rozvrací kmen a jak mezi bratry
vráží klíny. Odpoledne čeká celý
tábor debordelizace. Kdyby jen
jste viděli obydlí dětí. jedenáct
letečáků, to už je mazec. Stále se
nám nedaří cepovat je k uklízení a
to ani za dozoru a pomoci
vedoucích. Večer zakončíme třetí,
předposlední discotékou a to na
téma Hawai. Holky i kluci oblečeni
jen ve větvích a přírodninách
roztančí celou krčmu, to bude ale
párty. Všichni se těší :-)

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

www.sptlomnice.net

