Atlantský deník

Středa 4. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
Až se všichni vykopeme ze spacáčků, čeká
nás závin všeho druhu. K obědu? To, co si
všichni uloví v lese, jelikož se jde na výlety. A
k večeři buřtovaná, kdesi za táborem.

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.

Kyklop Polyfémos nás přišel vzbudit!
Vítek pasován na tříletého!Neviditelné pláště dokončeny.
Hututu bez zranění. První část srdce uloupena. Vedoucí
těží výhody pro své týmy a je to vážně velká paráda.
Nebudeme zastírat, že nás Polyfémos trochu vystrašil. Přeci jen nechat se vzbudit Kyklopem je
opravdu strašlivé, a tak se ráno neslo v duchu rychlého budíčku a nasazení. Děti byly ráno naprosto
skvělý. Obdivujeme jejich energii a nasazení… oni snad ani nepotřebují odpočinek. Stále chtějí něco
tvořit a hrát, z čehož jsme naprosto unešení, a tak je program více než pestrý a všechny moc baví.
Mezi velice oblíbené aktivity patří hlavně konec poledního klidu, který se vždy nese v duchu nějaké
výzvy, kterou musí plnit oddílový vedoucí. Získávají tak výhody pro své týmy a jejich skandování
vedoucí opravdu hecuje. Dnes vyhrál tým Davida večerní pohár se šlehačkou. Co bude následovat další
dny? Už se moc těšíme… Po nástupu jsme všichni začali pracovat na učení dětí, jak se správně zabalit
na výlet. Letošní rok je plný změn. Táborníci jsou rozděleni do tří skupin a pro letošní rok všichni stráví
noc venku. Jsme rádi, že se nám umoudřilo počasí a že nehrozí, že bude dětem někde v lese zima.
Nebudeme prozrazovat, proč odchází na noc ven všichni. Jen vám napíšeme, že to opravdu bude stát
za to. Večerní ulehnutí dětí bylo krátké a efektivní. I vedoucí potřebují dobít baterky, a proto je v tuto
chvíli po celém tábořišti ticho a je slyšet pouze klávesnice a rozhovor naší redakce. Dobrou noc.!

Aktuálně z Antlantidy :)

Technické zázemí:

Dnešní večer se nesl v duchu chaosu… Jelikož se nám
některé děti už spárovaly, některé spřátelily, došlo
k posunu táborníků v jejich týmech na výlety. Kuře jen
sedělo na podiu a počítalo s vedoucími děti, kterých
v jednu chvíli bylo moc a v jednu zase naopak málo…
Naštěstí jsme se opravdu dobrali výsledku, kdy nám součet
vyšel, a tak nebránilo nic tomu, že se všichni mohli jít
chystat do stanů a velký den D. Změnou totiž bude, že
všechny děti bez ohledu na věk stráví zítřejší noc pod širým
nebem. Už se nemůžeme dočkat všech těch zážitků…

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 výlety máme objednané sluníčko…

Informace o táboru:

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.cz
Každý vzkaz i mail je táborníkovi předán okamžitě :)

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.

www.sptlomnice.cz

