Atlantský deník

Pondělí 9. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
K snídani si dáme chlebík namazaný
Nutellou. K obídku nás potom čeká
gulášovka a čočka s párkem. Na
svačinku si dopřejeme výborného
kompotu a na závěr dne si
připravíme topinky s pomazánkou
dle výběru!

Vedení tábora:

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

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

Technické zázemí:

Letečák za letečákem, aneb uklízecí výzva! Tábor
utíká jako voda! Nový šatník pro Anemonku! O
bodech rozhodla náhoda!
Vítejte u dalšího čísla našeho každodenního Atlantského Deníku. Určitě Vás
zajímá, co že se to vlastně včera všechno dělo – no bylo toho vcelku dost! Ráno si
dětičky daly k snídani makový závin, „poklidily“ si ve stanech a odešly hrát první
hru. Cílem bylo ušít Anemonce co nejhezčí šaty, ovšem musíme říct, že každý oddíl
měl šaty přímo nádherné! Zatímco táborníci a tábornice byli na svých oddílových
místečkách, my začali s bodováním stanů… To, co jsme viděli v některých stanech
se nedalo nazvat žádným slovem na světě. Abychom v příštích dnech předešli
podobným situacím namotivovali jsme dětičky prodlouženou večerkou za pěkný
úklid. Další hrou bylo naprosto šílené loupení soupeřových šátků. Nutno dodat, že
tato hra měla za následek pár odřenin, ale všechny dětičky jsou v pořádku. Další
šílenou hru Vám ani popsat nedokážeme – uvidíte ji na fotkách! Poslední
chaotickou hrou potom byla takzvaná Krušná půlhodinka. Hra spočívá v tom, že
každou minutu týmy dostanou úkol, který musí splnit. Na závěr dne se netradičně
zaházelo kostkou, která změnila pořadí z dnešních her. Po tomto dni byly děti na
tolik unaveny, že po večerce tábor do pár minut utichl a bylo to!

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

Aktuálně z Antlantidy :)
V Atlantidě je neustále příšerné sucho!
Pořadí celotáborové hry se začíná pomalinku rýsovat, kdo
bude vítězem?

Meteocentrum ☺

Dnes proběhne další diskotéka, jak bude dlouhá?
Rozhodne úklid stanů!

Slunečno, občas nádherně!

Určitě jste si všimli zmizení bodů z levého sloupce. Proč?
Protože jak se hra chýlí ke konci, začíná být více napínavá,
nechte se překvapit!

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.

To je vše z podmořských novinek!

www.sptlomnice.cz

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

