Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme mít paštikovou
pomazánku. K obědu kuřecí polévku a
rizoto. Ke svačině jablíčka a k večeři
Markův mekáč :-D

Pomocníci Huga!
Hl. vedoucí – Petra Sedláčková (Kuře)
Zástupce Kuřete – Vítek (Vitouš Muf)
Programoví vedoucí – Míša + Jonáš
Hlídky na palubě – sličná slečna Meff

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 15. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Discotéka poslední a nejlepší! Stále leje!

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
prezident SpT Marek nám přijede na tábor sdělit úžasnou novinu, a to že mu jeho krásná žena Hanička porodila
syna. Bude to Vítek, Vojtěch nebo Jakub? Všichni jsme napnutí a už se nemůžeme dočkat.
Celý den byl strašně prudérní. Chápete určitě všichni proč. Lilo jako z konve od samého rána. Rozcvička v dešti,
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
snídaně v dešti, program v krčmě, na záchod v holinkách, no prostě strašný. Celé nám to zamávalo programem,
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
do ničeho se nám nechtělo a všem byla zima i v bundách. Po dnech, kdy jsme se koupali je tohle dost zásadní
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
změna a my doufáme, že Jenda nebude mít na marodce plno kvůli bolavým krčkům a teplotám. Nic nás ale
neskolí, prostě odplujeme a Herbert s námi. Přislíbil nám, že chce světu říct vše, co o Bermudském trojúhelníku
ví a tak se těšíme, jak to dopadne. Večer se pak konečně udělalo trochu hezky a tak hned Kuře využila situace a
při západu slunce vyfotila všechny oddíly v poli. Fotky již brzy v závěrečných fotogaleriích. Večer jsme pak
zakončili diskotékou. Neuvěřitelná radost vypukla v každém táborníkovi, když se dozvěděl, že je čas na makeup,
rifle, gel a poslední čistá trička. Už se nám to plouží, už se nám to páruje!!! Paříííííme :-D

Vopruz, program, stále u krbu! Mára plánuje koprovku!
Sauníme! Prší nám do kojí! Liška liškuje!

Posádka kapitána!

Dopisy v lahvi a jiné informace!

1. Ondra + Natka ( modří – nevíme)
2. Kája + David (černí – neřekneme)
3. Marťa + Martin ( červení – nic)
4. Petr + Barča ( žlutí – nepovíme)
5. Mirek + Ema ( zelení – o trochu víc)

Chodí poslední pošta. Cítíme konec, napište
svým táborníkům poslední vzkazy. Moc je to
potěší 

,,Ticovšechnoodmakaj,,
Vedoucí tech. sektoru – Slaneček
Zásobování – Slaneček
Zdravotník - Janek
Kuchař – Námořník + Slaneček
Noviny – Kuře + Dolané
Pomocníci - X

(Ne)jasná obloha?

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!

Prší, prší a jen se leje. Hrůza 

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!!!
Zítra odplouváme... Bude úplněk, ideální vítr. Je čas
vysvobodit zajaté námořníky a rychle zmizet! Vor je
postavený, Herbert je přemluven, že se vrátí s námi a
světu záhadu Bermudského trojúhelníku objasní!
Strašně se těšíme. Konečně vypluje posádka, která
nám sem pošle pomoc. Už se to tu nedá vydržet.
Nejdříve strašná tepla a nedostatek vody. Teď naopak
zima a déšť a k tomu dochází potrava. Už chceme
pryč, nad ten vor námořníci postavili dobře. Také se
všichni těší na závěrečný nástup. Body jsou stále
vyrovnané a tak o všem rozhodne zítřejší velká
závěrečná hra, která se vším zamává. Večer si s dětmi
popovídáme u ohně. Jak sem jim tábor líbyl, jestli
s námi pojedou na podzim na skvělý sraz do Kalu a
jestli i za rok nám zanechají svoji přízeň a opět dorazí
do Lhoty. Možná už i vymyslíme téma etapové hry a
možná budeme někoho pasovat na instruktora roku
2017!!!

