Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme mít čerstvé rohlíky
s medem. K obědu čočka na kyselo s
párkem. Ke svačině překvapení
v kelímku a k večeři chléb
s drožďovou pomazánkou.

Pomocníci Huga!
Hl. vedoucí – Petra Sedláčková (Kuře)
Zástupce Kuřete – Vítek (Vitouš Muf)
Programoví vedoucí – Míša + Jonáš
Hlídky na palubě – sličná slečna Meff

Posádka kapitána!
1. Ondra + Natka ( modří – 430b. )
2. Kája + David (černí – 450b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 400b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 330b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 430b. )

,,Ticovšechnoodmakaj,,
Vedoucí tech. sektoru – Slaneček
Zásobování – Slaneček
Zdravotník - Janek
Kuchař – Námořník + Pavel
Noviny – Kuře + Dolané
Pomocníci – Hanka

(Ne)jasná obloha?

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 8. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

Cesty opraveny… Odpady vyměněny… Kulisy postaveny… Vedoucí připraveni…

Nalezení truhly a deníku Herberta!!!

Vážení rodiče, táborníci, tábornice, prostě všichni příznivci našeho tábora. Opět po roce se hlásíme z redakce novin
,,Boží Dolané,,. Je neuvěřitelné, jak čas utíká. Letošní rok bude opravdu výjimečný. Vždyť táborům SpT je letos čtvrt
století!!! A to rozhodně stojí za oslavu. Radosti a úsměvů bude ještě více a to po příjezdu prezidenta. Ano sám
prezident SpT Marek nám přijede na tábor sdělit úžasnou novinu, a to že mu jeho krásná žena Hanička porodila
syna. Bude to Vítek, Vojtěch nebo Jakub? Všichni jsme napnutí a už se nemůžeme dočkat.
Ráno bylo v tábořišti pěkně hektické. Na výlet se chystaly hned dvě skupiny menších námořníků. Proběhlo plno
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
dotazů na kolemjdoucí. Jestli někdo něco neví o plavbě dědečka Herberta. Jestli vůbec domorodci vědí, co je to
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
Bermudský trojúhelník, aj. Dost zásadní informace získala skupina nejmenších námořníků. Na rozhledně Bára
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
všichni obdrželi mapu a šifru, která se zde před mnoha a mnoha lety našla. Kapitán Hugo byl tímto nálezem
omámen a hned vyrazil s posádkou na vyznačené místo. Zde se nacházela truhla, ale bohužel bez pokladu. Jen
mnoho a mnoho knih s čísly, která nedávají smysl a také deník. Starý, špinavý, ohořelý a roztržený deník, ve
kterém stálo, že záhada je rozluštěna s podpisem Herberta. To kapitána Huga dostalo do kolen, zjistil tím, že je
opravdu ve stejném místě, jako byl jeho dědeček a že je tu šance objevit další stopy. Večer jsme mysleli, že děti
padnou do spacáků a hned usnou, opak byl pravdou. Všichni zvládli ještě diskotéku 

Po kanibalech se slehla zem!
Návraty z výletu se nesly v duchu tepla a únavy!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
První velká várka dopisů a balíků je tu. Dětem se
rozzářil úsměv, když viděly své pytle na poštu
plné po okraj.
Nezapomeňte se kouknout do naší táborové
galerie na spoustu a spoustu foteček z prvních
dnů tábora 
Můžete je podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT
sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce

dolane@sptlomnice.net
Pište a podpořte svého námořníka!
Jukněte na www.sptlomnice.cz a vše se hned
dozvíte. Prožijte tábor s námi a buďte jeho
součástí!

Sluníčko nám opravdu moc přeje!

Informace z paluby…
Telefon na tábor 606 384 400
pokud se nedovoláte, zkuste to
později. Ne vždy ho slyšíme…
E-mail na tábor
dolane@sptlomnice.net
Adresa tábora
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01
Raštejnská Lhota
Pořadatel tábora
SpT, Sdružení pro Tábor, TOM 19076
IČO 72059681
Konec tábora
v sobotu 16. července 2016 v 9:30h.
Hlavní vedoucí
je Petra Sedláčková, držitelka
osvědčení MŠMT ČR pro hl. vedoucí
táborů.
www.sptlomnice.cz

Ostrov kdesi!!!
Doufáme, že se nám všichni táborníci ráno probudí
včas a nebudeme muset nikoho vysypávat ze
spacáků. I když by se nikdo nedivil. Po výletech a
diskotéce je celý tábor unavený. Posádku však čeká
nelehký úkol a to postarat se o své zraněné
kamarády, kteří přišli z výletů těžce zranění. Celé
dopoledne se tedy ponese v duchu zdravovědy a
učení se první pomoci. Na takový den je nejvíce
připraven náš zdravotník Jenda, který má připravené i
přímo ukázkové situace s umělou krví a moduritem.
Možná tedy zachráníme tepenné krvácení, bodnutí
hmyzem, popáleninu či omdlení na základě úžehu.
Poté bude následovat plno her, na které se všechny
děti těší. Večer si všichni zazpíváme u ohně
s kytárkou a jinými ručně utvořenými nástroji.
Pokud bude teplíčko přát, snad si všichni lehneme
ven.

