Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ráno budeme mít rohlík s medíkem a
čaj. K obědu krkonošské kyselo a lečo
s bramborem. Ke svačině mrkvičky a
k večeři paštikovou pomazánku.

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 – 1300b. )
2. Kája + David (černí – 1340b.)
3. Marťa + Martin ( červení – 1320b. )
4. Petr + Barča ( žlutí – 1190b. )
5. Mirek + Ema ( zelení – 1135b. )

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

(Ne)jasná obloha?

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Ostrov 13. 7. 2016

Očekávání prezidenta…

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

Hugo našel Herberta! Setkání plné emocí!

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.
Dnešní den, byl plný emocí. Představte si, že když jsme se vydali do skal prozkoumat, kdo že to tam bydlí a jestli
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
to nejsou další kanibalové, narazili jsme na domorodce. Je to skupinka lidí, kteří tu žijí už několik desítek let a co
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
je vůbec zásadní, že se mezi nimi objevil i Herbert, dědeček našeho kapitána. Je živý a zdravý a setkání se svým
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
vnukem vehnalo všem slzy do očí. Doufáme, že se nám podaří Herberta přivést domů. Po celý den nás
doprovázelo střídavé počasí sluníčka a deště, ale nikomu to po těch horkých dnech vůbec nevadilo. V kuchyni
stále nadskakují pokličky a všem praskají tepláčky. Kuchtíci se asi rozhodli nás vykrmit, v hrncích nic nezbývá,
zbytky nikdo neodnáší, je to prostě úžasné. Co je ale horší stránkou tábora, jsou ztráty a nálezy. Krabice každý
den praská ve švech a postupně se z večerního nástupu námořníků stává bazar. Táborníci si ovšem nepamatují,
co je jejich. Nedivte se poloprázdných kufříků :-D

Prší, prší a nám to nevadí, je to super ochlazení! Kuchtíci nás vykrmují!
Zrušená diskotéka. Plno ztrát a nikoho nic není.

Dopisy v lahvi a jiné informace!
Dnes padnul rekord. Přišlo 14 stránek
internetových vzkazů. Přes 50 dopisů a pohledů
a k tomu 13 obřích balíků…
Největší díky patří mamince Turčete  balík
všechny moc potěšil, děkujeme ;-)
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, neprší, prší, neprší…

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!!!
Po proběhlém nácviku zdravotnických situací nás zítra
bude čekat ukázka záchrany tonoucího. Děti to na
koupališti tak baví, že se této scénky nemůžeme
dočkat. Konečně byl objeven Herbert, zcela zdráv a
v pořádku. Zítra nás bude čekat setkání další. Herbert
nám přijde povyprávět, co o záhadě Bermudského
trojúhelníku za těch desítky let ví a také nám pomůže
s vysvobozením naší zbylé posádky. Snad se Hugovi
podaří ho přemluvit, aby s námi odplul domů a vše
povyprávěl celému světu. Zatím to vypadá, že se mu
na ostrově i líbí. Večer si pak s dětmi uděláme menší
sportovní hry s vedoucími jako je badminton, ping
pong či fotbal. Při západu sluníčka si zahrajeme hru u
ohně a poté brzy zalehneme do spacáčků. Závěr
tábora bude totiž dosti náročný, tak snad se nám
podaří dostat z dětí poslední zbytky energie a sil.
Předpokládejte, že se vám vrátí naprosto unavené a
spokojené.

