Atlantský deník

Pondělí 10. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
K snídani si dáme chleby namazané
marmeládou. K obědu nás čeká
čočková polévka, poté šunkofleky. K
svačince jablíčka s rohlíčky. Den
zakončíme chlebem s rybičkovou
pomazánkou!

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

Královsky uklizeno! Diskotéka málem nebyla!
Falešné doklady! Triton a nepořádek!
Vítáme Vás u dalšího čísla Atlantského deníku. Probudili jsme se do krásného
slunného rána. Toho jsme využili a den jsme začali speciální ,,rozcvičkou“ ve formě
jógy. Když jsme se vrátili do tábora našli jsme tábořiště v dezolátním stavu. Triton
se prohnal táborem a řádil jako zběsilý! Poté co se nám podařilo napravit škody
došlo k přesunu na první hru. Ta se nesla v duchu pašování šifer přes území
střežené celníky a kontrolory. Při druhé hře měly děti za úkol získat všechny
písmena z Tritonovy tajné abecedy. Neměly to vůbec jednoduché, jelikož jednotlivá
písmenka chránili Tritonovi poskoci. Nakonec to ale přeci jen zvládli. Po náročném
dni jsme si opekli topinky nad ohněm a poté následovala diskotéka (ta málem
nebyla, neboť se děti přes dobu tábora staly hlučnými a nevychovanými, takže
proběhlo promlouvání do duše).
Nakonec bychom rádi zmínili skvělé výsledky při bodování stanů, průměr byl
nejlepší za celý náš tábor! Samozřejmě byl tento výsledek zapříčiněn tím, že dětem
byla za vysoký průměr slíbena diskotéka. Doufáme, že stejného výsledku se
dočkáme i dnes.
Loučíme se s Vámi a těšíme se na další události, o kterých se budeme moct
podělit.

Aktuálně z Antlantidy :)
V Atlantidě je neustále příšerné sucho!

Meteocentrum ☺

Pořadí celotáborové hry se začíná pomalinku rýsovat, kdo
bude vítězem?

Slunečno, občas nádherně!

Určitě jste si všimli zmizení bodů z levého sloupce. Proč?
Protože jak se hra chýlí ke konci, začíná být více napínavá,
nechte se překvapit!

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.

To je vše z podmořských novinek!

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

