Tallhoferuv Dol Dnes

Hurááááá do

Z deníku kapitána
HUGA
Co dnes posádka kuchtí?
Ke snídani budeme mít chlebík
s marmeládou. K obědu na palubě
uvaříme gulášovou polévku a
brambory s rybím filé. Ke svačince
jogurty a večer sýrová pomazánka na
rohlíku.

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
2. Kája + David
3. Marťa + Martin
4. Petr + Barča
5. Mirek + Ema

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

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!

Očekávání prezidenta… 3. 7. 2016
Vyplouváme

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

Oslavy zahájeny!!!

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.
Vážení rodiče! Desátý ročník táborů Dolanů je zahájen. Oslavy vedoucích byly bujaré. Rozdávaly se dárečky a
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
slavil se roček našeho nejmenšího člena posádky Vítka. S radostí vám oznamujeme, že všechny děti v pořádku
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
dorazily do svých kajut. Po seznámení se svými sousedy a snědení řízečků od maminek následoval nástup na
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.
loď. Kapitán lodi všem zkontroloval povolávací dopis a hrdě zvednul kotvu a zahájil plavbu. Hildegarda je na
cestě za poznáním a vysvětlením Bermudského trojúhelníku. Najdou námořníci i některé informace o
dědečkovi? Proč se nikdy nevrátil a kde mu je konec?  Po pár menších přeprškách všichni zalehli do svých
spacáčků a nikdo netuší, jestli večerní plavba proběhne bez komplikací. Nejvíce práce vedoucím dalo zahánění
dětí. Příjezd, setkání po dlouhé době, plácání sladkostí, to vše vedlo k nadměrné aktivitě dětí. Nikdo nechtěl
spát, kromě vedoucích, kteří chtějí nabrat síly na celý tábor. Přejte nám klidnou plavbu, Hildegardo jedem!

Robátka zabydlena… Vyplutí bez problému… Dobroty spapány…
Ztroskotání kdesi… Kapitán Hugo šílí…

Dopisy v lahvi a jiné informace!
O všem Vás budeme pravidelně informovat
formou táborového námořnického deníku, videí
a fotogalerií, které najdete na našich webových
stránkách. Díky tomu budete moci být se svými
potomky přímo na palubě…
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!

(Ne)jasná obloha?
Menší oblačnost, trocha deště.

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

Zvedáme kotvy!!!
Pokud noční plavba dopadne bez komplikací, čeká
celou posádku údržba lodi. Zásoby jídla jsou veliké,
takže nám určitě značnou část dne zabere loupání
brambor. Dopoledne se všichni pomocí dopisů v lahvi
dozvědí, ke kterému z vedoucích patří a poté bude
následovat obchůzka širokého okolí a vesnice. Čeká
nás plno seznamovacích her v rámci oddílů. Vyrábění
vlajek, pokřiků, batika pytlů, a jiné společné činnosti.
Večer se naučíme posílat poštu a technický oddíl dětí
nám připraví oheň, u kterého si prvně zazpíváme
táborové písničky.
Děti opět nezklamaly, takže vedoucí budou zakládat
deníček hlášek. Už za příjezd a první noc v táboře jich
je více jak dost. A děti? Ty si začnou psát své
námořnické deníky.

