Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Starší posádka bude snídat v přírodě
pod širákem. Menší posádka si dá
tvarohovou pomazánku a čaj.
K obědu bude tajemné překvapení a
po výletech guláš s knedlíkem.

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

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 7. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Hugo poslal posádku za kanibali!!

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.
Po rozcvičce a výborné snídani se starší posádka vydala na průzkum širokého okolí. Hugo je poprosil, jestli by se
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
mohli podívat po jejich unešených námořnících, o které se každý bojí. Dobrovolníků na tento těžký úkol se
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
přihlásilo 12. V noci je bude čekat spaní pod širákem. Menší tábornici se mezitím vzdělávali v přírodě. Vedoucí
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
moc překvapilo, jaký rozhled děti mají. Jaké bylinky jsou zdravé, jaké houby jedovaté, jak se vůbec v přírodě a
k přírodě chovat. Následovala výzva, ve které šlo tentokrát o kreativitu dětí. Jsme nadšeni, jak výzvy děti baví.
Po výzvě všichni bojovali o další body pro svůj tým. Všichni to zvládli na jedničku, je vidět, že oslabení od
nejstarších je nijak nezastrašilo. Rozmohl se nám tu ale skřítek Bordýlek. Již 5 stanů má nad sebou velkou
výstrahu. Pokud si všichni neuklidí, čekají nás první letečáky. Večer jsme zakončili u ohně. Tentokrát i
s buřtíkovou večeří. Děti toho snědli tolik, že na některé vedoucí buřty nezbily.

Les je naším kamarádem!
První velké bordýlky ve stanech! Opékání špekounů!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Dnes čekáme obří zásilku dopisů a balíků.
Konečně jsou svátky u konce a pošta tu bude
každý den. Děti se nemohou dočkat. Ba i někteří
vedoucí čekají na zamilované dopisy.
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!

(Ne)jasná obloha?
Sluníčko i mráčky, ideální na výlet.

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!!!
V táboře po snídani nebude ani noha. Velcí jsou stále
na cestách a malý vychází na výlet. Bude zde jen
Námořník s Vítečkem, kteří se dají do vaření guláše,
Kuřátko hlídač tábora a bohužel i Tomino, který brzy
po obědě odjede domů. Děti se s ním náležitě
rozloučili. Práce je hold práce, ale my i přes rychlý
odjezd Tominovi děkujeme! Táborníky čeká
dobrodružství na rozhledně Bára, na Kočičím hrádku,
na hřišti i v Chrudimi. Doufáme, že se všem povede a
zjistí nějaké informace o Herbertu Chládkovi či jeho
tehdejší plavbě. Až se všichni vrátí, určitě přijde
kapitán Hugo, aby zjistil, jestli někdo přinesl nějaké
informace o dědečkovi nebo o jeho tehdejší plavbě.
Čeká je velká odměna a to guláš s knedlíkem. Večer
bude na programu první diskotéka. Děti ještě nic
netuší, snad jim uděláme radost. A když bude krásné
počasí, budeme spát všichni venku.

