Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno si dáme dobré záviny. K obědu
hovězí polévka a rizoto. Ke svačině
mrkev s rohlíkem. K večeři rybičková
pomazánka.

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 – 330b. )
2. Kája + David (černí – 330b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 290b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 270b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 310b. )

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

(Ne)jasná obloha?
Akorát na tvoření her a zábavy…

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 5. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Orientujeme se v mapách!!!

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 jsme s vedoucími děti poslali na učení se orientace v mapách a učení se s mapou. Je až neuvěřitelné, jaká
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
máme schopná robátka. Všem to moc šlo a tak hned ve hře ukázalo, jak jsou děti dovedné. Odpolední výzva se
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
nesla v duchu odhadu. Kolik bylo štěrku v nádobě? Tipy byly různé, ale jen někteří opravdu odhadli správný
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
počet. Odpolední hra se nesla v duchu pamatování čísel a správných kombinací. Čísel bylo tolik, že se všem
dětem o tom bude zdát. Co bylo ovšem zásadní, bylo setkání s kanibalským kmenem, když šel Hugo s posádkou
hledat zdroj pitné vody. Jejich zastrašující tanec byl děsivý a někteří z lidožroutů se za dětmi rozběhli. Všichni
doufají, že kanibalové nevědí, kde na ostrově posádka přežívá. Večer bylo krásné a klidné. První zpívánky u ohně
a topinkování. Písničky na přání se ani nestihli dohrát, tak je připravený list na příští ohňování…

Technický oddíl pracuje jako šroub! Výzva odhadu zmáknuta!
Kanibalové nás pozorovali! Kytárka a zpívánky!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
První dopisy rozdány. Dětičky byly spokojené a
hned psali všichni první dopisy domů. A kdo
neumí psát dopisy? Ten dnes prošel školením na
správné psaní dopisů, lepení známek a kreslení
obálek.
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! Chcete vědět
v jakém oddíle je Váš táborník?
Jukněte na www.sptlomnice.cz do rubriky
informace. Prožijte tábor s námi a buďte jeho
součástí!

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!!!
Po absolvování učení se s mapou, se budeme zítra
vzdělávat s uzly. Nikdo totiž neuhlídal kotvu, která
odpadla od lodi a rozpůlila se. Chce to tedy lépe
zajistit a k tomu jsou uzly ideální. Pokud bude
sluníčko přát, čeká nás osvěžení v místním koupališti.
Při oblačném počasí děti budou plnit další z výzev,
která jim pomůže v závěrečné hře. Večer je pro děti
připravena noční hra. Je to ale velké tajemství. Děti
se na ni stále ptají, tak se těšíme na spokojené
úsměvy, až jim vše sdělíme. Zítra se také bude každý
obávat kanibalů. Jestli náhodou nestopovali náš útěk
a nepřijdou nám ublížit. Zdravotníka je připravena
taky zásadní činnost a to je důsledná kontrola dětí na
klíšťata u 68 kousků táborníků. Zatím nás tento
parazit nepokousal moc dětí, snad to tak bude i do
budoucna…

