Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme mít vánočku a
kakajíčko. K obědu bude zeleninová
polévka a rajská omáčka s mletým
masem a kolínky. Ke svačině kompot
a k večeři rýžová kaše.

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 – 720b. )
2. Kája + David (černí – 740b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 720b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 465b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 660b. )

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

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 9. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Tábor plný marodných! Nácvik evakuace!

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.
Dnes byla po celý den marodka na roztrhání. U někoho bolel kotníček, tu někoho hlava nebo břicho z přejedení.
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
Došlo ale k úrazům velkých námořníků, takže jsme tábořiště proměnili v polní nemocnici a při simulovaných
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
situacích si děti mohly vyzkoušet, co mají dělat, jak volat a zachránit dotyčného. Spojená akce s tím byla i
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
evakuace. Pozor! Jen cvičná… Dětem to šlo na jedničku a v naprosto krásném čase. Poprvé se odehrálo spaní
pod širým nebem a to v tábořišti. Velcí sice spali venku i na výletě, ale poprvé jsme takto spali jako celý tábor. Je
neuvěřitelné, jak počítání hvězd děti uspí . Co bylo přes den smutnější záležitostí, bylo množství letečáků. A co
je na tom vůbec nejhorší, že letáček měli i někteří vedoucí. V příštích dnech budeme dotyčné kontrolovat více
než je zdrávo :-) U ohýnku jsme si pak krásně zazpívali a také povyprávěli, kde vůbec jsme, kdo byly sestry
Tallhoferovy. S naprostým nadšením si zítra budeme ukazovat štolu… 

Spíme pod širým nebem! Sestry Tallhoferovy u ohýnku!
Letecký den! Ostrov bez vody a zásob!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Dnes měl pošťák co dělat, aby várku vzkazů,
dopisů a balíků vůbec přivezl. Bylo jich tolik, že
se některým týmům ani nevešly do jejich pytlů a
krabiček na poštu 

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!

(Ne)jasná obloha?
Krásné sluníčko a teplíčko!

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 krásné hvězdičkové noci pod širákem se vzbudíme
do dne naděje a odhodlání. Kapitán Hugo přemluvil
posádku a vydá se po stopách dědečka. Abychom se
lépe tady na ostrově orientovali v tom co, nebo koho
v lese potkáme, uděláme celý den hry na téma
příroda a vše kolem. Menší táborníci vše zkoušeli
před pár dny, starší se vše jisto jistě doučí. Den to ale
bude docela zajímavý. Odpoledne si budou oddíly
střílet z luku a šípu svoji obživu k večeři. Mohou si
vystřílet rybu, kuřecí maso, a nebo vepřové. Hned
poté se z tábora udělá kanibalské místo pro pečení
masa. Pokud večer opět bude počasí přát, opět si
lehneme pod širé nebe a budeme počítat hvězdy.
Zítra také budeme přesně v půlce, a proto se jisto
jistě v příběhu stane něco zásadního. Co to bude,
zjistíte ve večerních novinách. Každopádně
kanibalové znovu udeří a tentokrát dojde k velkému
setkání. Koho? Čtěte dále…

