Atlantský deník

Čtvrtek 5. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
K jídlu je celý den specialitka našich
kuchařů - á la carte.

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

Vedoucí oddílu:
Modrá - Ondra – Modrý zázrak 250b.
Zelená - Ema – Perutýni 300b.
Žlutá – Míra – Citronci 210b.
Červená – Bára – Píchavý korály 260b.
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým 260b.
Černá – Jonáš – Blektantýda 140b.
Bílá – Dejv – Scarycorni 180b.
Fialová – Sam – Bublající bahno 140b.

Pódium zazářilo s módní přehlídkou mladých miss!
Děti zotaveny po výletech, hry v plném proudu!
Dražba zeleniny byla vyprodána!
Ráno byl ze zotavovacích důvodů posunut budíček, což dětičky určitě ocenily! Po
opravdu velmi dobré snídani – chlebíčky s vajíčkovou pomazánkou začala první
dopolední hra. První hra zpočívala v tvoření darů nedarů pro naše krále. Po obědě
jsme si zahráli hru o penízky na dražbu zeleniny – vydraženo bylo téměř vše. Poté
přišla na řadu módní přehlídka našich SpT koček! Nutno dodat, že vítězkou byla
snad každá, ale vybrat jednu jedinou, to byl opravdu oříšek! Dnes se Atlanťané
dozví, kdo je vítězkou. Na závěr tohoto krásně slunečného dne si táborníci a
tábornice u táboráku udělali topinky a namazali je výbornými pomazánkami z naší
kuchyně. Po náročném dnu už bylo jen potřeba naplánovat hlídky, zavelela se
večerka, zavřít stany a šup šup do spacáčků! Konec hlášení, děkujeme, že čtete
Atlantský deník!

Technické zázemí:

Aktuálně z Antlantidy :)

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

Je nutno podotknout, že počasí zde pod hladinou je
nevídaně krásné, slunko svítí každý den a ještě ani jednou
jedinkrát nás nepřepadl žádný slejváček! Doufáme, že
stejně to zůstane až do konce našeho tábora!
Bohužel ale nemáme jen pěkné novinky, průměr bodování
stanů bohužel rapidně klesl a již se zde objevily čtyři
letečáky!

Meteocentrum ☺
Na zpáteční cestu drobek horko 😊

V tábořišti se mimo jiné utvořilo dost nových kamarádství
a nových párů.

Informace o táboru:

To je vše z podmořských novinek!

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.

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo
posílat emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.cz

www.sptlomnice.cz

