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Slovo redaktora

Redakce 4. turnusu znovu zasahuje.

Počasí dle tety Kateřiny:

Vedení redakce Tallhoferova dolu se opět ujímá severskými větry ošlehaná Mel.
Náš nováček Vojta se rozhodl chopit vařečky a zástěry a nastoupil do znovu
otevřené redakční kantýny po boku zkušené Mývalice a Bambůči. Některé naše
starší zpravodaje jsme na dalekém severu zanechali, abychom měli pořád čerstvé
informace ze zahraničí. Mírné změny nastaly ve všech oblastech naší redakce, aby
jednotliví členové nasbírali nové zkušenosti.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Když
je ráno hodně rosy, mají z toho radost
vosy. Slunci již nelze mnoho věřit. Srpen
z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho
sněhem skvěje.

Mňamky z naší kuchyně:
Zde Vás budeme informovat, na čem si
budeme každý den pochutnávat.

Nyní už dědečkovi se Saturninem nic nebrání vytáhnout první knížku pohádek
z domácí knihovny, vrhnout se do čtení a hledání logických nesrovnalostí
v příběhu. Práce na sbírce pohádek do soutěže může začít.

Naše redakční kantýna zahájí provoz
svou vyhlášenou kulajdou.

Hodnocení knižních klubů:
V této kategorii se můžete dočíst
průměrné hodnocení našich knižních
klubů. Jak si vedou v sestavování
alternativních příběhů a jak čelí ostrým
tužkám našich recenzentů. (CTHD).

Náš tým šikovných autorů:
Vedení klubu spisovatelů:
Hlavní vedoucí: Mel
Hospodář: Krtek
Programoví vedoucí: Červ + Misha
Vedoucí technického sektoru: Pája

Kantýna, lékař a dozorčí rada:
Kuchařky: Mývalice + Bambúča + Vojta
Zdravotnice: Káťa/Zrzek
Technik: Einstein
Zásobovač: Dolík

Šéfredaktoři alias oddíloví vedoucí:
Nikča, Kořalka, Žižka, Krtek, Lenička,
Léňa, Áďa, Comp, Štěpa, Ája, Káťa/Zrzek

Deník lidu hvozdu

Důležité informace!
.

Za devatero horami

Mail tábora:
lidehvozdu@sptlomnice.cz

Všichni zajisté znáte příběh Saturnina,
dědečka, tety Kateřiny a jejího syna
Milouše. Pamatujete si ale, jak to bylo
dál? My ano. Dědeček se Saturninem si
založili
Kancelář
pro
uvádění
románových příběhů na pravou míru.

Telefonní číslo na tábor:
606 384 400.

Adresa tábora:
Tábor SpT, jméno táborníka
Tallhoferův Dol 537 01, Rabštejnská
Lhota
Pořadatel tábora:
Občanské sdružení SpT, turistický
oddíl mládeže č. 19076, IČO
72059681.
Hlavním vedoucím tábora:
Marie Niederhafnerová, držitelka
osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí
táborů
Fotogalerie a facebook 4. tunusu:
http://jirkaafrika.rajce.net
https://www.facebook.com/Letnítábor-SpT-4turnus-Lidé-hvozdu 203917449679102

V letošní celotáborové hře se za nimi
vrátíme do doby První republiky.
Zúčastníme se soutěže o napsání knížky
alternativních pohádek. Poctivě si
rozebereme děj ne jedné, ale hned čtyř
známých pohádek. Od Saturnina
s dědečkem se dozvíme, že všechno
bylo jinak, než jak jsme si celá léta
mysleli. I zdánlivě nevinná pohádka
může mít reálné základy a logické nebo
vědecké vysvětlení.
Naše táborníky čeká tvrdý konkurenční
boj spisovatelských klubů, přísná kritika
recenzentů a šibeniční termín pro
odevzdání. Třeba se jejich díla někdy
dostanou i na filmová plátna a zamíří
s tím až do Hollywoodu?

