* Deník Lidu Hvozdu *

15. SRPNA 2015 - SOBOTA

CENA 20 TDA

Desátý tábor Lidu Hvozdu začíná

SERVIS
Jaké bude počasí:
Do plachet našich lodí vane příznivý
vítr a slunečné počasí odpovídá
přiměřeně podmínkám rovníkové
Afriky, kde se naše lodě právě nachází.
Budeme věřit, že počasí po celých 14
dní bude naší plavbě nakloněno 

Mňamky od veselých kuchařek:
Nasytit mořské vlky na našich lodních
palubách nebude lehký úkol. Proto jsme
do naší lodní kuchyně nechali nalodit
jen otrlé a velmi zkušené kuchtičky,
které se s vařečkou v ruce postaví
našemu hladu. Už teď se těšíme na
speciality jejich zámořské kuchyně

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí :
Petr Šípoš (Velký Žižka)
Zástupce HVT:
Tomáš Vítámvás (V.Vitacit)

Programová sekce:
Mel + Misha + Pája

Oddíloví vedoucí:
Pavouk + Afrika
Nikča + Hoza Gora
Žáňa + Tatarka
Krtek + Déňa
Comp + V.Vitacit + Ivet

Technický sektor:
Technici:
Velký Jirka + Malý Žižka
Zásobovač:
Quick
Kuchařky + zdravotnice:
Léňa, Ivet, Táňa, Agát

Těm z Vás, co k nám posíláte své ratolesti jiţ od samotných začátků našeho
turnusu, se bude zdát aţ neuvěřitelné, ţe letos slavíme své DESÁTÉ narozeniny.
A oslavovat je doopravdy co, a proto trochu rekapitulace.
V roce 2006 turnus zakládá Jiří Niederhafner (Velký Jirka) s Marií Kučerovou
(t.č. Niederhafnerovou) alias Mel. Jirka působí v roli hlavního vedoucího tábora
legendárních sedm let. V roce 2012 střídá Jirku ve funkci Jan Holeček (Pavouk) a jeden
rok se zdárně potýká s vedení týmu. Od roku 2014 je naším hlavním vedoucím Pavel Šípoš
(Velký Ţiţka). Po jeho loňské úspěšné premiéře nás letos čeká tábor opět pod jeho
vedením.
Za posledních deset let jsme s našimi táborníky zaţili mnohé. Jako mušketýři jsme
se bili s gardisty, prošli jsme výcvikem zaklínačů, zachraňovali raněné v jednotce
M.A.S.H., cestovali kolem světa s Willy Fogem, poznali legendy divokého západu či osud
Williama Wallace. A bylo toho mnohem více. Programy všech táborů a celotáborové hry
vznikly z fantazie naší programové vedoucí Mel, které poslední dva roky pomáhá
s programem Michaela Purgerová (Misha).
Na místě je zde velké poděkování všem vedoucím a členům technického zázemí
tábora, kteří se o vaše děti vţdy na jedničku starali. Bohuţel v tomto plátku nemáme dost
místa je tu všechny jednotlivě jmenovat. Jejich zásluh jsme si však plně vědomi a váţíme si
jejich času a nezjištné obětavosti. V našem současném týmu je 15 lidiček, kteří jsou s námi
od zaloţení čtvrtého turnusu. Toto je velký důkaz svornosti a přátelství, které nás po tolik
let spojuje a vytváří hluboké pouto, které je v kaţdém z nás.
Díky rovněţ Vám rodičů za přízeň a důvěru a za to, ţe k nám své děti opakovaně
posíláte. Mnozí z řad současných táborníků nevynechali účast na ţádném ročníku tábora
a někteří z těch starších jiţ byli přijati do týmu vedoucích.
Na závěr tohoto úvodníku si přejeme nejenom úspěšný desátý ročník tábora, ale
úspěšné další a další ročníky našich táborů.
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Letošní rok se v celotáborové hře
přenesme
časem do dob, kdy po
tyrkysových vlnách plachtily galeony
a karavely, kde své místo nachází
dobrodružství na moři, boj, vášeň
a milostná střetnutí. Táborníci jako
,,Korzáři Jeho veličenstva“ vyplují na
svých lodích vstříc novým zážitkům
a přátelstvím.
Jako tradičně každý rok nás kromě
celotáborové hry čekají tábornické
dovednosti, dílničky, výlety, dvoudenní
putování, táborové ohně a mnohé další.

www.sptlomnice.net

Informace pro Vás
Telefon: na tábor je 606 384 400, možná
chvíli potrvá, než ho zvedneme.
Mail na tábor:
lidehvozdu@sptlomnice.net, vzkazy
táborníků tiskneme a předáváme.
Adresa tábora: je Tábor SpT, jméno
táborníka, Tallhoferův Dol, 537 01
Rabštejnská Lhota
Pořadatel tábora : SpT, Sdružení pro
tábor, TOM 19076,ičo 72059681.
Konec tábora : je v sobotu 29. srpna
2015 v 10:00.
Hlavní vedoucí tábora: Petr Šípoš

