Atlantský deník

Čtvrtek 5. 7. 2018

Dění pod hladinou:

Výlet pro všechny a v devět! Balíme spacáky!

Co bude dnes dobrého?

Ve stanech prázdno. První návštěva. Došla voda! Hledáme!
Buřty nikomu nestačí… Perly objeveny! Vedoucí znaveni!

Až Zmizeli nám všichni strávníci. V táboře
není ani noha, jelikož si všichni budou dávat
snídani v lese po probuzení pod širým
nebem. Marmeládka a čajík je vybaví energií
na zpáteční cestu. K obědu bude vývar a
krupicová kaše a k večeři Gulááááš!!!

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

Vedoucí oddílu:
Modrá - Ondra – Modrý zázrak 190b.
Zelená - Ema – Perutýni 250b.
Žlutá – Míra – Citronci 180b.
Červená – Bára – Píchavý korály 230b.
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým 250b.
Černá – Jonáš – Blektantýda 120b.
Bílá – Dejv – Scarycorni 140b.
Fialová – Sam – Bublající bahno 100b.

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

Meteocentrum ☺
Na zpáteční cestu drobek horko 😊

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.

Nebudeme vám dlouho psát, jak asi vypadalo ráno, při kterém se 72 dětí snažilo dobalit věci na výlet.
Budíček byl posunut, aby se vše stíhalo a ranní rozcvička byla formou úklidu a balení. Všechny děti
bylo potřeba nacpat k prasknutí, aby je na výletě brzy nezastihnul hlad. Jako první odcházel tým
nejstarších. Čekala je cesta do Chrudimi, kde je na cestě za najitím perly popovezl trochu autobus.
Další dvě skupiny měli skluz přesně devět minut a tak se Kuře rozhodla, že jim to bude tolerovat a
nechá i vedoucí zabalit si s sebou alespoň svačinku! Krásný den pro výlet, ale moc velké teplo na
šlapání tak dlouhých cest. Naštěstí všechny zprávy z výletů byly jen a jen pozitivní, až na rozvoz
nedostatku vody a buřtů, který následně koordinoval Pavlos a Mára na jedničku. V tuto chvíli jsou tedy
všichni táborníci někde v lese, kde mají ohníček, povídají si zážitky a připravují se na první letošní noc
venku. Zatím nemáme žádné zmrzlé děti. Ani žádný pláč a potřebu vrátit se do tábora, a tak tábor
bude obydlovat asi pouze čtyři vedoucí, nad kterými dohlíží Vítek, který dnešní noc stráví prvně ve
stanu. Děti se po celý den zaobíraly otázkou, zda se i Vítkovi bude stan bodovat. No, možná by mohl…
Vítek by totiž určitě vyhrál. Některé děti začínají mít ve stanech takový pořádek, že je to na vidle, a
nebo bombu! Je nutné po výletech zasáhnout a utvořit první letecký den bordelářům“““

Co nás čeká a nemine?
Zítřejší den se ponese v duchu návratů a
únavy… Dvě nejmladší skupiny dětí se nám
vrátí z výletů už na oběd. Jsme opravdu
hodně zvědaví, jak dopadne noc v lese a
jak moc unavené dětičky budou. Je
přichystáno velkolepé sprchování všech
najednou, a tak si vedoucí říkají, jestli není
lepší, je vzít všechny venku rovnou hadicí.
Počasí na to teplé opravdu bude. A co
teprve skupina nejstarších? Stihnou vůbec
zítra dorazit do tábora, a nebo jim mladší
jedlíci snědí všechen guláš. Musíme je
krotit, aby zbylo na všechny… No
každopádně doufáme, že dětem zbude
energie na večer. V pánu je velkolepá a
první diskotéka! Jeden nejmenovaný
vedoucí pronesl, že se obává, že usnou
vedoucí a dětui budou v krčmě křepčit do
rána bílého. Nebo snad slunečného?
Počasí nám zatím přeje. Kéž by to bylo tak i
nadále… Večer budeme na diskotéce
očekávat i Lýdii. Snad s námi přijde zatrsat
na všechny známe písničky a třeba nám i
poví, jak pokračuje hledání rodičů.
Doufejme, že do tábora nepřivede Keto
některá návštěva a že si vše užijeme.

www.sptlomnice.cz

Aktuálně z Antlantidy :)
Ranní chaos při balení batůžků na výlet vystřídalo mnoho
vtípků a úsměvů při odchodu. Největším drbem zůstává
fakt, že některé děti strávily noc ve stanu ve větším počtu,
než by měl být. To se nám tu snaží párečky trávit večery
společně?
První telefon z výletu byl objednávka odvozu pro V.IP.
člena, který už nemohl a rozhodl se vrátit.
V táboře si užil klid, odpočinek, hromadu jídla a slunečné
opalování v síti. Některé děti si to hold umějí zařídit.
Další novinkou je, že nejstarší tým dětí uspořádal velkolepé
koupání na Seči. No a my z táborové redakce jen doufáme,
že mají s sebou všichni osušky.
Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.cz

