Pondělí 7.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude rohlík s
brusinkami a kakao. K obědu
Segedínský guláš, ke svačině
kompot a k večeři obří
překvapení...

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 - 840
Effik + Simča + Míša - 850
Tom + Výva - 1010
Marťa + Petr - 1020
Méča + Mimi - 1050
Ondra + Stoupa - 820

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Koupaliště
plné žab! Bitva
v mýdle!
Noční bojovka zrušena. Chystáme
překvapení. Oddíly těsně
vyrovnány. Žádost o ruku.

vedoucí a tak děti s křikem a povykem
povzbuzvaly dvé drahé oddíláky. Jelikož
počasí si dělá, co chce, předpověď
napověděla, že bude v noci pršet. Noční hra
se kvůli tomu tedy zrušila a ono nakonec ani
nepršelo. No uvidíme, na kdy ji přesuneme.
Děti se na ni těší, tak snad se počasí
umoudří. Oddíly jsou v rámci hry velmi těsně
vyrovnány. Ono je to tak po celou dobu, ale
až nyní je to např. o pouhých deset bodů.

Letní teploty nás vyhnali na plovárnu. Jaké
ošklivé překvapení na nás ale čekalo, to
nikdo nečekal. Do místního koupálka se
nastěhovalo tisíce žab, které obydlovaly
břehy i kraje ve vodě. Nikdo z dětí se na to
netvářil a vedoucí řekli stop. Tohle by bylo
moc i na vodníka a tak se vymyslel náhradní
plán. Bitva v táboře a né jen tak ledajaká.
Oddíly proti sobě bojovaly v mýdle. Na hřišti
k tomu stačila jen plachta, hromada mýdla
na ruce a voda. To bylo placáků, prdeláků a
jiných kotrmelců. Tuto náročnou bitvu
vyhrál tým Stíny krvavého měsíce. Pak ale
přišlo nečekané. Zapojili se proti sobě i

Počasí:
Ať nepřijdou žádné deště :-)

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.

Svatba na spadnutí...!

CO NÁS ČEKÁ

Tomahu viděl, že jeho drahá polovička je
celá nešťastná z rozepří v kmeni Nahay.
Už ji nebaví, jak jejich otcové soupeří a
dohadují se. Vyřešil to tedy Tomahu
naprosto úžasně. Nečekaně a bez okolků
požádal Štikanu o ruku a to před celým
táborem. Vše měl připravené a
naplánované, dokonce i vyznání měl
zrýmované. TY JSI MÁ LÁSKA, TY JSI MŮJ
SEN. TEBE CHCI LÍBAT SNAD CELÝ DEN. TY SI
MÁ TOUHA, TEBE CHCI MÍT, NOCÍ SE LOUDAT
ŽIVOTEM JÍT. Ach to byla romantika. Celý
tábor byl dojatý a Štikana řekla ano a
skočila Tomahuovovi kolem krku. Všichni
začali tleskat. A jestli neumřeli, tleskají
dodnes. Přípravy na svatbu mohou
vypuknout, jooooo to bude nádhera :-)

Bouřky, lijáky, kroupy, větry,
hurikány, tajfun a možná přijde i
zemětřesení. To vše hlásí na našem
území a víte co? My se opalujeme a
na počasí nekoukáme. Všechno se
nám vyhýbá a tak pevně věříme, že
tak jako loni i letos je nad táborem
svatozář. nebo za to může síla
Manitou? Snad tedy vypukne i
očekávaná svatba, jelikož odklady
nejsou už možné. Štikana čeká
miminko a tak by se brzy nevešla do
svatebních šatů. A co noční
bojovka? Snad už vyjde a budeme
spát i pod širákem. Každý den se na
to ptají, tak snad už k tomu
konečně dojde. přeci jen, co by to
bylo za tábor bez spaní pod širým
nebem? :-)

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

www.sptlomnice.net

