Atlantský deník

SOBOTA 14. 7.
2018

Dění pod hladinou:

Svatba roku! Disco až do rána…

Co bude dnes dobrého?

Dětičky usínají ve stanech po skupinách. Závěrečný nástup
započal plesem! Volební místnost! Nechce se nám domů…

Dětičky čeká poslední snídaně na táboře.
Bude připravena vánočka s čajíkem. A
potom? Kdo jede autobusem, dostane
s sebou svačinku, ale jinak se nám naše
výborná kuchyně na rok opět zavírá…

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

Vedoucí oddílu:
Modrá - 2.místo
Zelená - 1.místo
Žlutá – 5.místo
Červená – 4.místo
Oranžová – 3.místo
Černá – 6.místo
Bílá – 7.místo
Fialová – 6.místo

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 nás doprovodilo i z tábora…

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.

Je to tu! Závěr se nám přiblížil nečekanou rychlostí. Poslední den se nesl v duchu napětí a překvapení.
Závěrečný nástup byl opravdu krásný. Vedoucí secvičili grandiozní a velkolepý taneček, kterým započali
závěrečný ples. Každý netrpělivě čekal na vyhodnocení celé etapové hry a kdo že je tím tahounem úžasné
tlupy, která zničila zlou Keto. Kuře vše napínala a prodlužovala, aby si táborníci poslední chvilky napětí
opravdu užili. A pak to zaznělo… Tým zelených se stal vítězem a táborem se neslo obrovské nadšení a křik.
Obrovská gratulace ale patří i nejlépe ohodnocenému stanu za úklid, nebo nejlepším a nejschopnějším
táborníkům napříč oddíly. Ocenění přišlo do řad vedoucích. Všichni táborníci se zúčastnili hromadné volby
ve volební místnosti. Putovní pohár za nejlepšího vedoucího tábora získala Barča, která byla opravdu
zaskočena! Jedno z těch největších překvapení celého odpoledne byla svatba, kterou do puntíku připravily a
zorganizovaly naše úžasné a schopné tábornice. Chvilkami byl celý obřad opravdu dojemný a jsme rádi, že
jsme u toho mohli s Pýtrem a Natkou být. Opravdu skvělými detaily byly i ručně šité nejen šaty nevěsty, ale i
drůžičky. Nebo určitě i velice autenticky postavená loď, ve které oba zamilované Námořník oddal. Zbytek
večera se táborem nesly různé vůně a všude pobíhaly dětičky, které chtěly učesat, nagelovat a všichni poté i
s trsajícími vedoucími užívali diskotéky, která tu hrála až do rána. Sice jsou trochu obavy o vstávání dětí před
odjezdem z tábora, ale zase jim přejeme, aby si to tu užily na plné pecky.

Potáborové novinky!
Poděkování, další
plány Dolanů!
Všem jsme vám chtěli moc a moc poděkovat za
krásné a pozitivní reakce, které nám píšete i
voláte. Opravdu nás to těší a hlavně nám to
dobíjí baterky do tvorby dalších a dalších zážitků
pro vaše ratolesti. I nás celý tábor bavil opravdu
maximálně a doufáme, že i další ročníky budou
tak úspěšné… Také moc děkujeme za všechny
vaše dárečky, které jste nám na začátku i na
konci tábora přivezli. Všechny placičky, perníčky
či různé ovoce okamžitě zmizely.
Chtěli bychom vám i tímto sdělit další táborovou
novinku. Už v tuto chvíli vedoucí přemýšlí nad
etapovou hrou příštího roku a konečný verdikt
bude sdělen dětem na podzimním sraze.
Všechny vaše táborníky srdečně zveme na
podzimní sraz, který je zahalen tajemstvím.
Pouze vám můžeme říci, že sraz bychom s dětmi
chtěli uspořádat hned po prázdninách, kdy
podzim nebude ještě tolik studený a pršavý. Kde
se vše bude odehrávat? Jaké téma bude děti
provázet na táborovém sraze? Vše vám včas
přijde do mailové schránky. Počet táborníků
bude bohužel opět omezený. Kdo dříve napíše,
ten dříve bere. 
Děkujeme vám všem. Krásný zbytek léta a mějte
se báječně. Redakce novin Dolané!

www.sptlomnice.cz

Ztráty a nálezy!
Při vystupování dětiček z autobusu se poté našlo pár věcí,
ke kterým se nikdo nehlásil. Do mailu vám všem
rozpošleme fotky věcí, které vaše dětičky možná
postrádají, a vy se nám poté ozvěte, komu všemu se budou
věcičky vracet. Určitě někomu chybí taška plná botiček,
nebo i krásný spacák.
Můžete i volat Kuřeti na telefon 725 837 391!

Závěrečný průzkum:)
Nejoblíbenější dobrota celého bufetu?
Chipsy a to hlavně špízové a slaninové.
Nejméně oblíbená činnost technického oddílu?
Rojnice.
Nejoblíbenější etapový den tábora?
Dle mnoha dětí nocování za táborem na výletech.
Nejoblíbenější jídlo z kuchyně?
Svíčková.

Nejméně oblíbená činnost vedoucích?
Uklízení hrnečků.
Nejoriginálnější kostým vedoucích?
Míra a jeho dokonalé utvoření Kyklopa.
Nejsmutnější den tábora?
Ten, ve kterém přišlo pár přeháněk.
Nejbáječnější večer?
Povídání u ohníčku o sestrách Marie a Ágnes.

