Atlantský deník

Čtvrtek 12. 7. 2018

Dění pod hladinou:
Co bude dnes dobrého?
Chleba a pomazánkové máslo nás čeká
dopoledne. K obědu bude aztécký zeleninový
vývar a bramborová kaše s Rybičkovými
prsty. Ke svačině loupáky a k večeři si u
ohýnku opečeme poslední buřtíky.

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

Thaleia změnila den v umění!
Technický oddíl měl strašně práce. Divadla
dopadla na jedničku! Kuře na nástupu plakalo…
Celý den se nesl v duchu umění, krásy, zábavy, divadla a komedie. Navštívila nás Thaleia,
která děti přišla poprosit o pomoc. Zlá Keto jí z neznámých důvodů zničila velkou sbírku
obrazů, a tak děti musely pomoci tyto obrazy restaurovat a znovu namalovat. Díla to byla
opravdu velkolepá. Odpoledne se opět tvořilo. Všichni nás neuvěřitelně překvapili, jak se
vrhli do divadel, které pro Thaleiu měli připravit. Zadání bylo jasné… Romantická komedie,
při které se ovšem nesmí mluvit a pouze vypravěč bude provázet celým příběhem. Podívaná
to byla opravdu veliká. Měli jsme tu svatbu, návštěvu muzea nebo třeba i párty. Při
večerním nástupu se stalo něco nečekaného. Sam v rámci her pro vedoucí dělal ctitele
Kuřeti, která o tom vůbec netušila. Vrcholem jeho role bylo secvičení krásné a dojemné
scénky s dětmi, při které Kuřátko neudržela slzy a začala brečet. Emoce všude, kam se
podíváš!!! U večerního zpívání u ohně se povídalo i všechno kolem záhady sester
Tallhoferových. Děti měly strašně moc dotazů, jak vše bylo, a proto se večerní ukládání do
spacáčků protáhlo. Jsme nadšeni, že děti baví poslouchat, co v táboře bylo před tolika lety,
než se tu začaly dít letní radovánky. Než se šlo spát, všechny potěšilo osvobození Atlase od
zlé síly. Jeho věrná Ema ho polibkem probudila ze zakletí. Možná máme klíč proti Keto.
Upozorňujeme Vás, že konec tábora je v sobotu 14. července, a to konkrétně
v 10:00 hod. Děkujeme Vám, že si pro dítka, které mají vlastní odvoz, dojedete
v čas – nejlépe dříve, než v hraničních 10 hodin!!!

Aktuálně z Antlantidy :)
Čtvrteční den bude nejnáročnějším dnem celého tábora.
Všechny táborníky čeká opravdu velký boj o poslední
body etapové hry. Ráno nás navštíví Keto. Tušíme to,
víme to. Přijde a spustí obrovský boj o její zničení.
Dětičky tedy čeká velkolepá hra, která vyústí obří bitvou.
Vůbec netušíme, jak vše dopadne a jestli se nám vůbec
podaří Keto přemoci. Také je dosti zásadní, kdo že nám
přinese poslední kus srdce zlé a zákeřné Keto. A večer
pak bude poslední ohýnek, u kterého budeme opékat
buřtíky a pak si budeme zpívat všechny možné táborové
i netáborové písničky. Hrozně moc to utíká, chtěli
bychom zastavit čas, a to se nám stále vůbec nedaří…

Meteocentrum ☺
Všude prší, ale my tu máme slunečno!

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 10:00 hod.
Hlavní vedoucí je Petra Sedláčková, držitelka
oprávnění MŠMT.

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

