Atlantský deník

Neděle 8. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
K snídani si dáme vynikající makový
závin. K obědu nás pak čeká lečová
polívka a rajská! K svačině nás
osvěží meloun a pro hladovce máme
i rohlíčky. Na závěr dne bude
připravena rýžová kašička.

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

Vedoucí oddílu:
Modrá - Ondra – Modrý zázrak 250b.
Zelená - Ema – Perutýni 300b.
Žlutá – Míra – Citronci 210b.
Červená – Bára – Píchavý korály 260b.
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým 260b.
Černá – Jonáš – Blektantýda 140b.
Bílá – Dejv – Scarycorni 180b.
Fialová – Sam – Bublající bahno 140b.

Finále miss Spt je u konce! Proběhla noční hra!
Polovina tábora za námi! Restaurace Tallhofer
poprvé otevřela!
Zdravíme Vás u dalšího čísla Atlantského deníku! Finále miss Spt je u konce.
Z každé kategorie byl vybrán jeden vítěz. Rozhodování se pro vítěze finále nebylo
vůbec jednoduché a porota musela opravdu dlouho přemýšlet a dohadovat se koho
zvolí. Ovšem je ale nutné říct, že skvělá byla opravdu všechna vystoupení!! K obědu
jsme si dali řízeček a brambory upravené podle výběru v restauraci Tallhofer.
Obsloužily nás servírky krásné jako samotné hvězdičky na obloze! Musíme říct, že
oběd byl víc než vynikající a doufáme, že restaurace otevře ještě někdy znovu! Po
tom co jsme dozpívali u táboráku písničky s kytarou, tak děti čekalo další
dobrodružství! Tím dobrodružstvím byla noční hra! I přes strach, kteří mohli mít
někteří táborníci a tábornice, se každému týmu podařilo ulovit pytlík s kameny a do
tábora se vrátil plný počet dětiček! Jak jistě víte, ačkoliv je to smutné, tak polovina
tábora je za námi – to to ale letí! Někteří se domů těší, někteří by zde raději zůstali,
ale nic nemění fakt, že si tu další půlku pořádně užijeme!
Děkujeme, že čtete Atlantský deník!

Technické zázemí:

Aktuálně z Antlantidy :)

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

Stejně jako jsme hlásili včerta, počasí je stále nádherné, ale
sice jen by mohlo sprchnout – na to, že jsme pod hladinou,
je zde opravdu sucho!
Bodový průměr stanů zpět v normě! Kromě dvou opravdu
zabordelařených stanů vše uklizeno.

Meteocentrum ☺
Sluníčko svítí a je nevídané sucho!

To je vše z podmořských novinek!

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 9:30 hod.
Hlavní vedoucí je Petra Sedláčková, držitelka
oprávnění MŠMT.

www.sptlomnice.cz

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.cz

