Atlantský deník

Pátek 6. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
K snídani si dáme všemi oblíbenou
vajíčkovou pomazánku, k obědu nás pak čeká
zeleninkový vývar a dukátovky. K sváče si
dáme mrkev a rohlíčky a na záběr si uděláme
u táborového ohně topinky s masovou
směsí.

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí – Kuře (P. Sedláčková)
Zástupce Hl. vedoucího – Vítek Muff I.
Programová vedoucí – Natka

Vedoucí oddílu:

Dvoudenní výlety v plném proudu!
První táborová diskotéka!
Jak již určitě víte, naši táborníci společně s doprovodem vedoucích odešli na
dvoudenní výlet, ten si všechny děti užily na maximum a vrátily se v plném počtu a
bez vážných úrazů – bylo nalezeno jen pár klíšťátek. „Dvoudenňák“ byl letos vůbec
poprvé pro táborníky a tábornice všech věkových kategorií a byl rozdělen na
nejmenší, střední a velké děti. Po výletu dětičky čekala letošní první diskotéka, na
které tančily dokud mohly – opravdu netušíme, kde na to vzali energii. Počasí nám
včera zatím hezky přálo a doufáme, že tomu bude stejně i na dále.

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.

Aktuálně z Antlantidy :)
Přinášíme vám další exkluzivní novinky a drby z
podmořského světa. Temný pomocník zlé čarodějky Keto
odhalil svou tvář a požádal nejmenovanou Atlanťanku o
ruku – ta žádost přijala. Na diskotéce byly zpatřeny další
táborové páry! Mezi vedoucími se začali objevovat tajní
ctitelé. Celé vedení tábora si navzájem vyznává lásku.

Technické zázemí:
Vedoucí tech. sektoru – Pýtr, Slanec
Zásobování – Pavlos, Slaneček
Zdravotník – Míša
Kuchaři – Jenda, Námořník, Pavlos
Noviny – Redakce Kuřete a Pýtra
Pomocníci – Vítek, Vojtík, Meff

Meteocentrum ☺
Sluníčko sice nesvítí, ale teplo je 😊

Informace o táboru:
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

