Sobota 28.6.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Odpoledne budou svačinky balené
od našich milovaných rodičů.
K večeři pravý indiánský guláš a
pro jedlíky druhá večeře
v podobě pomazánky z bizonů.

Vedení tábora
Hl. vedoucí - Petra Sedláčková (Kuře)
Zástupce hl. vedoucího - Námořník
Program. vedoucí – oddíly

Vedoucí oddílu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diky + Kája
Effik + Simča + Míša
Tom + Výva
Marťa + Petr
Méča + Mimi
Ondra + Stoupa

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:
Ideální na začátek skvělého táboru.

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:

Howgh
táborníci!
Všude palubky… Natíráme,
natíráme, natíráme… Teplá voda v
kuchyni… Náčelník kmene je
spokojen…

přímo velkolepě. Dokonce i v kuchyni teče
teplá voda Nejlepší zprávou ale je, že naše
tábořiště se moc líbí náčelníkovi kmene
Nahay. Vypadá to, že se tu chvíli zdrží a že
nás naučí některým indiánským
dovednostem. Snad se nic nestane, náčelník
je nemocný a včera nepřišel ani ke
svátečnímu ohni. Letos očekáváme tábor
ještě lepší a to díky indiánským
kamarádům. Držte nám palce, startujeme a
hodláme si to užít naplno :-)

Vážení a velevážení, táborníci a tábornice.
Je tu opět náš první výtisk předtáborových
novin. Také vám ten rok vždy tak uteče? Po
táboře se to zdá jako nekonečná doba, než
bude tábor další, ale utíká to jako voda a
letos se opět hlásíme z redakce novin –
Dolané. Během roku se v tábořišti děly věci
nevídané, ba dokonce ohromující. Celá
krčma je zateplená, ani malou skulinkou
sem vítr nefoukne a ještě je zkrášlena
palubkovým podhledem. Letos je oblíbenou
činností na srazech natírání. Natírá se úplně
všechno. Dveře, okna, stěny, okenice,
střechy. Opravují se i malby a to na krčmě i
kuchyni. Pro větší pohodlí při sprchování se
zakoupil větší lázeňská kamna a fungují

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ !

CO NÁS ČEKÁ

O všem Vás budeme pravidelně informovat
formou táborových novin, videí a
fotogalerií, které najdete každé ráno na
našich webových stránkách. Díky tomu
budete moci být se svými potomky přímo
ve středu dění.

Děti se právě ubytovávají a hned
poté je čeká uvítací nástup.
Seznámíme je s celým chodem
tábora a uděláme menší obchůzku
po okolí. Jelikož svačinky balené
s láskou od maminek jsou větší než
velké, budeme muset dát dostatek
času dětičkám vše spořádat a pak
usednout k prvnímu zahajovacímu
ohni, u kterého se blíže seznámíme
a kde si zazpíváme poprvé
hromadně táborové písničky.
Večerka je dnes plánována na 21:30
hod. Děti čeká mnoho
dobrodružství, mnoho zápletek a
mnoho bojů za šťastný a spokojený
konec. Kmen Nahay nás potřebuje a
tak se ukládáme do spacáků, ať do
toho dáme všechny naše síly.

Můžete je podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT www.sptlomnice.net/
kniha-navstev nebo posílat emaily přímo
na adresu redakce dolane@sptlomnice.net
Pište a podpořte svého hrdinu! Chcete
vědět v jakém oddíle je Váš táborník?
Jukněte na www.sptlomnice.net do
rubriky informace. Prožijte tábor s námi a
buďte jeho součástí!

v sobotu 12. července 2014 v 9:30.

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

www.sptlomnice.net

