Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme sladké záviny různých
příchutí s čajíkem. K obědu bude
porková polévka a rýžová kaše. Ke
svačině hromada melounů a k večeři
výpečky se špenátem a bramborem.

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 – 1050b. )
2. Kája + David (černí – 1090b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 1040b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 960b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 925b. )

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

(Ne)jasná obloha?

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 12. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Relax den! Veget na koupáku!

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.
Již od rána se nesl den v duchu relaxování a odpočinku. Posunutý budíček, odpočinek po obědě, veget na
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
koupališti. Zásadní a velká hra se hrála až po svačině, kdy vedoucí vybíjeli dětičky fuskáči a tím jim zabrańovali
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
v lovení zvěře. Z některých dětí budou jisto jistě kaskadéři, jelikož jejich famozní salta a plazení k úlovkům byly
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
dost zajímavé. Hugo mezitím plánuje, kdy a kudy se vydat do skal, aby přišli na to, kdo že tam bydlí a jestli
náhodou nejde o další lidojedy. To je to poslední, co by nám chybělo. Úplněk se nezadržitelně blíží a vhodné
počasí k odplutí na sebe nenechá dlouho čekat. Vysvobodit posádku, postavit vor a poslat první skupinu pro
pomoc, to je plán, který snad vyjde. Problémy nám dělají i komáři. Nemilosrdně okusují vedoucí i děti, a ti tak
chodí s lívanci po celém těle. My jim dáme, repelenty jsou v pozoru. Noční hra všechny naprosto nadchla.
Pamatování si věcí v určeném prostoru a to inkognito, děti moc bavilo.

Hugo se chce vydat do skal! U potoka vzniká stavba!
Hra v noci bez baterek. Okusují nás komárci. Posíláme vzkazy.

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Chceme vám moc a moc poděkovat za krásné
vzkazy a maily, které nám chodí. Máme se
báječně a moc nás těší vaše pochvaly novin i
zprávy, že vám děti píší, jak jsou tu spokojené.
Omlouváme se za zpožděné noviny. Při noční hře
se každý věnoval dětem a redakce byla vytížena!
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!

Vedro k padnutí..

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!!!
Jelikož Zítra nás čeká turnaj v přetahované a ve
vybíjené. Odpoledne si děti zkusí lanovou dráhu,
kterou budeme tvořit v lese. Poté buodu shazovat ze
stromů balonky se vzkazy a co nejvíce jich budou
muset pospojovat dohromady. Není to ale lehké,
balonky budou zavěšené dost vysoko nebo zahrabané
kdesi. Večer si necháme po včerejší noční hře chvilku
volna na psaní pošty a vzkazů, a pokud budou
námořníci hodně chtít, posedíme s kytárkou u ohně a
zabroukáme si další písničky. O sestrách
Tallhoferových jsme si již povídali, dnes budeme
pokračovat. Snad nám počasí dovolí opět spát venku.
Je až neuvěřitelné, jak děti spaní pod širým nebem
baví. Denně se chodí ptát, jestli si mohou ustlat
venku a tak jediné, co nám v tom brání, jsou
chvilkové přeháňky.

