Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno si dáme chlebík s medem a
kakao. K obědu nudlová polévka a
barevná krupicová kaše. Ke svačině
jablíčko s rohlíkem a k večeři buřty na
ohni.

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

Posádka kapitána!
1. Ondra + Natka ( modří – 430b. )
2. Kája + David (černí – 450b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 400b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 330b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 430b. )

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

(Ne)jasná obloha?

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 6. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Únos posádky, vpád kanibalů!!!

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.
Do krásného slunečného rána se probudil celý tábor, který se těšil na další etapový den a to na téma uzlů. Vše
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
ale přehlučil řev kanibalů, kteří vpadli do tábora a celou posádku zaháněli pryč. Poté došlo k nejhoršímu. Pár
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
členů z řad námořníků bylo uneseno a připoutáno k zakrvaveným kůlům. Unesli i malého drobečka Vítka, který
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
jako hrdina neuronil ani slzičku. Odpoledne následovalo zapojení vedoucích do hry. Každý oddíl si svého
vedoucího rozmotal z různých uzlů a poté vedoucí museli přeplavat celé koupaliště. Navečer nás navštívil
kapitán Hugo, který poprosil o pomoc. Všichni se mu nabídli, že se vydají po stopách kanibalů. Nakonec odchází
13 námořníků a tři vedoucí posádky. Snad se jim dobře povede a vrátí se v pořádku. Večer jsme si rozdali
dárečky. V rámci oslav deseti let táborů Dolanů všichni táborníci i vedoucí dostali šátky. V noci se snad nikdo
nebude moc bát, čeká nás noční bojovka a my doufáme, že se nám podaří všechny vzbudit…

Umíme uzlíkovat! Záchrana tonoucích!
Hra v noci prohozena za bojovku! Zmoklá posádka!

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Děkujeme všem, za psaní vzkazů dětem. Jelikož
jsou teď svátky, tak nám pošta dopisní moc
nechodí. Vzkazů máme ale dost a tak nikdo z dětí
nesmutní. Denně odvážíme kopy dopisů, tak
snad vám v pořádku dojdou. Školení ohledně
dopisů se povedlo na jedničku.
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! Chcete vědět
v jakém oddíle je Váš táborník?
Jukněte na www.sptlomnice.cz do rubriky
informace. Prožijte tábor s námi a buďte jeho
součástí!

Odpolední bouřka všechny
překvapila.

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!!!
Následující ráno bude dosti hektické. Starší posádka
lodi odchází na výlet s přespáním pod širák. Mladší
posádka bude tedy sama celý den bojovat za své
oddíly na hrách a výzvě. Večer pak čeká noc pod
širým nebem i menší táborníky.
Na ostrově teď nebude bezpečně. Kanibalové vědí,
kde sídlíme a tak nás mohou kdykoliv navštívit znovu.
Snad část naší posádky není už v guláši nebo sekané.
Ve hrách děti čeká seznámení s přírodou. Se zvířátky,
bylinkami, stromy i tím, jak lesy čistit, pomáhat
přírodě a neubližovat jí. Po večeři malé táborníky
čeká balení věcí na jednodenní výlet, který letos bude
nově rozpůlen na dvě party a dvě různé trasy. Jedna
vyrazí směr Kočičí hrádek a rozhledna Bára. Druhá
skupina půjde do Chrudimi.

