
 

 

 

Hry v plném proudu! Opravy tábora probíhají! 

Táborový oheň vzplanul podruhé! Keto vyhrožuje!   

Bojový výcvik dokončen! Po žemlovce se zaprášilo. 

Ráno nás probudila na léto neobvyklá zima, po rozcvičce s Davidem jsme si dali chléb s výtečnou 
marmeládou, poklidili ve stanech a odešli na první hru. Úkolem bylo vymyslet obranou formaci pro 
případnou záchranu Lýdie před všemi nenáviděnou Keto a je nutno dodat, že velmi úspěšně. Po všemi 
vytouženém poledním klidu byl na příkaz nových králů zahájen bojový výcvik – ten sice nešel podle 
plánu, ale i tak byl úspěšně dokončen všemi úctyhodnými bojovníky. Poslední hra dneška byla 
chaotické rozpuštění dětí do lesa, která sloužila k zdokonalení orientace v terénních podmínkách. Děti 
naštěstí našli své oddíly a všechny se vrátily. Mohl tedy začít další večerní nástup, na kterém se náhle 
zjevila Keto se pomocníkem a vyhrožovala, že zítra všem ukáže, čeho je schopna. Po nástupu jsme si šli 
užít další táborový oheň se zpívánkami, který se protáhl i přes večerní pohádku a určenou večerku. Je 
to k nevíře, ale dětičky nešly od kytary a táborového ohně vůbec odtrhnout. Předpokládáme, že 
takových večerů bude více, jelikož byl vznesen požadavek na Kuře, která bude muset vyprávět záhadu 
sester Tallhoferových. Snad nebudeme mít více zmrzlíků, večery jsou až dnešní chladné, a tak pár 
tábornic vyfasovalo deku. Kdy že bude diskotéka? Kdy že bude bufet? Děti mají stále více a více 
otázek. A zbytek se dozvíte v dalším čísle našich novin, čtěte dále redakci Dolané. 

Dění pod hladinou:   

Co bude dnes dobrého? 
Ráno si dopřejeme chlebík s pomazánkovým 
máslem, k obědu si potom dáme hrachovou 
polévku s krutony, boloňské špagety a 
k sváče mrkvičkový salátek a nakonec 
k večeři chléb s rybičkovou pomazánkou. 
 

Vedení tábora: 
Hlavní vedoucí – Kuře (P. Sedláčková) 
Zástupce Hl. vedoucího – Vítek Muff I. 
Programová vedoucí – Natka 
Vedoucí oddílu: 
Modrá  - Ondra – Modrý zázrak 110b. 
Zelená  - Ema – Perutýni 160b. 
Žlutá – Míra – Citronci 100b. 
Červená – Bára – Píchavý korály 120b. 
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým 140b. 
Černá – Jonáš – Blektantýda 70b. 
Bílá – Dejv – Scarycorni 50b. 
Fialová – Sam – Bublající bahno 50b. 

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 ☺  
   Krásně nám svítí a ještě určitě bude…  

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.  

 Aktuálně z Antlantidy :) 

Jak jsme již zmiňovali v minulém čísle našeho Atlantského 

deníku, dnes byl vybrán první technický oddíl, který si 

překvapivě vedl více než dobře. Zásoby dřeva doplněny, 

stany opraveny a tábořiště uklizené. Táborové páry, které 

jsme již také zmiňovali pokračují a přibývají další – a to 

jsme zatím na táboře pouze třetím dnem!   

 

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na 

Questbooku SpT  sptlomnice.cz/index.php/vzkazy  nebo 

posílat emaily přímo na adresu redakce            

dolane@sptlomnice.cz  

Každý vzkaz i mail je táborníkovi předán okamžitě :) 
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