Úterý 1.7.2014

Tallhoferův Dol Dnes
K men N ahay hla sí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani bude chlebík s
marmoškou a pak vyrážíme na
výlet. Takže budou rohlíci, paštici,
jablíci a sušenčíci. Možná i
těstovinovníci. Mno a k véče
bufty.

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 - 410
Effik + Simča + Míša - 410
Tom + Výva - 470
Marťa + Petr - 550
Méča + Mimi - 440
Ondra + Stoupa - 370

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

Marek
Pavlos
Janek
Námořník
Dolané

Počasí:
Krásně, na hry akorát...

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.

Piliny všude.
Růžový tábor.
Kotníčky!!!
Každý má svoji trasu za symboly.
Oddíly prozatím těsně vyrovnány.
Za chatkou je divočák...

tato hra měla své kouzlo, přeci jen děti
vypadaly jako sněhuláci. To ovšem předčila
hra s cinkacím míčem. Pomocí sluchu se na
hřišti odehrával souboj přímo grandiozní.
Nebylo ale poznat, kdo vyhrává. Představte
si, že jedno růžové tužidlo na vlasy
zabavilo celý tábor na hodinu a tak mají
všechny děti růžové vlásky. Někdo jen
ofinku, někdo culík. Jak je teď budeme
poznávat? Nevíme :-) Za chatičkami údajně
chodí zlý divočák. Je malý, růžový a zpívá
si. Co nám to ty holčičky vymýšlí? :-D

Den se nesl v duchu poznávání vlastních
smyslů. Opravdu není lehké procházet trasu
po provázcích se zavázanými očičky. Nebo
poslepu poznávat sůl, citron, mléko,
čokoládu apod. Další ze stanovišť bylo
pantomimicky předvést chuť okurky,
pomeranče, pepře, mrkve a jiné. Na dalších
sta n o v išťích mu se ly d ítk a p o h ma tu
poznávat různé předměty jako jsou lžíce,
baterka, papír, hrníček... Stanoviště to byly
opravdu těžké, jelikož se nám celá hra
protáhla až do oběda. Děti to ale mooooc
bavilo a těšily, se, co se bude hrát
odpoledne. To bylo v plánu hledání knoflíků
v tunách a tunách drobných pilinek. Každá

Bulvární plátek - Plesk!

CO NÁS ČEKÁ

V rámci etapové hry, při které si měly děti
večer samy udělat z najitých ingrediencí
večeři, si pomáhaly hlavně naše párečky.
Co kluk, to gentleman, takže holčičky jen
seděly a nechaly se obletotat připravovat
jídlo. Kéž by to všem vydrželo až do
dospělosti. :-D Večer došlo k dělení oddílů
na jednotlivé trasy, ve kterých budou
hledat symboly Manitou. Na očích všech
bylo vidět, jak moc jim je líto, že nesjou
se svými drahými polovičkami. Jediní, kdo
si budou užívat klidu a své náklonosti je
naše kuchařská dvojka Pavlik a Mára.
Večer při balení na výlety si děti navzájem
úžasně pomáhaly a tak nám udělaly guláš
v tom, kdo s kým vlastně je a kdo není.
Snad nám to rozluští příští discotéka...

Ráno vyrážíme na výlet. Velcí na
dvoudenní, kde si budou sami vařit.
A víte kam jdou? Do Pekla :-).
Prohlédnou si muzeum pilníků
světoznámeho mistra útěků pana
Kájínka. Zde také přespí a opečou
buft.Malí se vydají cestou
křivolakou na Kočičí hrádek. Zde
poobědvají a zlehounka odpočinou.
Následovat bude pozvolný přesun
na zámeček ve Slatiňanech spojený
s prohlídkou místního hřebčína,
který se pyšní letitou tradicí chovu
ovcí.

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

www.sptlomnice.net

Až budou mít toho bečení dost,
nasednou do metra C, přestoupí na
Muzeu a vystoupí na stanici
Tallhoferův Dol, konečná stanice,
kde je čeká buft.

