Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme mít chlebík
s marmeládou. K obědu porkovou
polévku a brambory se sekanou. Ke
svačině cornflakes s mlékem a
k večeři buřtíky a topinky na ohni.

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 – 870b. )
2. Kája + David (černí – 920b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 900b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 725b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 890b. )

,,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 11. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

První koupálko.Obídek byl famozní!

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
Nebudete nám věřit, ale dnes se událo něco neuvěřitelného. První dítko tábora vstávalo kvůli dojití na záchod až
prezident SpT Marek nám přijede na tábor sdělit úžasnou novinu, a to že mu jeho krásná žena Hanička porodila
v půl deváté a teprve hned na to zbytek tábora. Nechali jsme všechny spát cíleně takhle dlouho. Na některých se
syna. Bude to Vítek, Vojtěch nebo Jakub? Všichni jsme napnutí a už se nemůžeme dočkat.
dost začala projevovat únava. Třeba usínání na nástupu, nebo v sedě, ve stanu, určitě značí vyčerpání 
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
Celkově se tedy posunul harmonogram celého dne, což nejméně vadilo kuchyni, jelikož od rána pilně pracovala
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
na přípravě svíčkové. Na některé vedoucí ani nezbyl knedlík, tak rychle se hrnec vyprázdnil. Do dětí svíčková
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
padala neuvěřitelně, což pro kuchyni byla opravdu velká pochvala. Někteří z vedoucích si začínají stěžovat, že
zde přibírají na váze! Odpoledne se šlo poprvé na koupaliště. Všichni se moc těšili, jelikož teplo v tábořišti bylo
neúnosné. Skoky do vody a potápění všechny moc bavilo. Nikdo se ale nevyhnul bodování stanů, které bylo opět
plné letečáků. Někteří děti si nedají říct a i po úklidu se silami vedoucích opět tvoří místo stanu chlívky. Také
dnes museli vedoucí prvně zasáhnout do podvádění u her. Děti jsou tak moc zapálené do etapovky, že pro body
udělají cokoliv.

Celodenní oddych! Pozdní buben!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Každý den Dnes děti velmi zasáhlo rozdávání
pošty. Jelikož je víkend, dopisy, pohledy či balíky
nedorazily. Bylo však dost pošty internetové. Tak
se vedoucí rozhodli dětem rozdávání pošty ztížit
a do různých pytlů na poštu dali různé pixly na
vzkazy. To bylo zděšení, jak je vše pomotané.
Každý ale nakonec dostal správný vzkaz.
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!

Ideální na místní plovárnu.

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 noc hlásila krásné počasí, děti se opět probudí
v tábořišti pod širým nebem. Dopoledne je bude
čekat hra, ve které se ukáže, jestli znají okolí tábora.
Hned odpoledne po výzvě bude následovat při
krásném počasí koupák. Pro děti máme připraveno
plno her právě na koupaliště a tak budou moct za své
týmy bojovat i ve vodě. Teplo je tu totiž veliké, tak to
bude super ochlazení. Poté nás čeká velká a zásadní
scénka z lodi Hildegarda. Posádka půjde na místo, kde
námořnice, která si zachránila život, zahlédla další
zvláštní obyvatele tohoto ostrova. Večer bude
následovat ohýnek a pečení buřtíků a topinek. Od
ohně si děti ještě zahrají v lese noční hru. Měla být
minulý večer, ale nakonec se odložila a tím se alespoň
děti mohou více těšit, co je čeká. I od zítřku si
slibujeme, že by mohl být bez letečáků, i když
v některých stanech to opravdu moc nejde!!!

