Atlantský deník

Pátek 13. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
Cerealie mcdol rohlik zelná polévka
K snídaní si dnes dáme cereálie s mlékem.
K obědu nás pak čeká slavný McDol,
k svačině rohlíček a mrkev a na konec zelná
polévka.

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí – Kuře (P. Sedláčková)
Zástupce Hl. vedoucího – Vítek Muff I.
Programová vedoucí – Natka

Vedoucí oddílu:
Modrá - Ondra – Modrý zázrak ?b.
Zelená - Ema – Perutýni ?b.
Žlutá – Míra – Citronci ?b.
Červená – Bára – Píchavý korály ?b.
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým ?b.
Černá – Jonáš – Blektantýda ?b.
Bílá – Dejv – Scarycorni ?b.
Fialová – Sam – Bublající bahno ?b.

Technické zázemí:

Závěrečná bitva u konce! Dětičky si začínají
balit! Úklid tábora v plném proudu! Poslední
táborový oheň!
Vítáme Vás u předposledního čísla Atlantského deníku. Ano, bohužel je to tak – tábor už
pomalu končí a čas na táboře už se nám pomalinku krátí. Je skoro nepochopitelné, jak
mohou dva týdny v Tallhoferově Dole utéct, proto se také všechny naše pluky rozhodly pro
porážku Keto a utkali se i proti sobě v závěrečné bitvě. Proč? Protože jen jeden pluk může
být ten nejlepší! Závěrečná hra trvala celý den a dětičky běhaly, stavěly a bojovaly pomocí
svých pevností, jak uvidíte na fotkách. Nicméně Keto byla zajata a zítřejší den se pro ni stane
osudným – to děti totiž rozhodnou, jak s Keto naloží! Po vyčerpávající bitvě děti usedli
k poslednímu táborovému ohni, kde je čekalo opékání buřtů a zpívání táborových písniček
s Kuřetem a její kytarou. A pak? Pak už naši táborníci a tábornice zalezli do spacáčků a
téměř ihned všichni usnuli. V pátek nás totiž taky čeká nelehký den – bude se
debordelizovat tábořiště pro následující turnus a večer nás čeká nekonečná závěrečná
diskotéka!!! To je pro dnešní číslo vše, děkujeme, že nás čtete!
Upozorňujeme Vás, že konec tábora je v sobotu 14. července, a to konkrétně
v 10:00 hod. Děkujeme Vám, že si pro dítka, které mají vlastní odvoz, dojedete
v čas – nejlépe dříve, než v hraničních 10 hodin!!!

Vedoucí tech. sektoru – Pýtr, Slanec
Zásobování – Pavlos, Slaneček
Zdravotník – Míša
Kuchaři – Jenda, Námořník, Pavlos
Noviny – Redakce Kuřete a Pýtra
Pomocníci – Vítek, Vojtík, Meff

Meteocentrum ☺
Všude prší, ale my tu máme slunečno!

Informace o táboru:
Telefon na tábor - 606 384 400
Pokud se nedovoláte, zkuste to později. Ne
vždy ho slyšíme…!
E-mail na tábor
dolane@sptlomnice.cz
Adresa tábora
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01
Rabštejnská Lhota
Pořadatel tábora
SpT - Sdružení pro Tábor, TOM 19076
IČO 72059681
Konec tábora
V sobotu 14. 7. 2018 v 10:00 hod.
Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.cz

Hlavní vedoucí je Petra Sedláčková, držitelka
oprávnění MŠMT.

www.sptlomnice.cz

