
 

 

 

Kurz přežití v přírodě! Hvězdný úklid pokračuje! 

Ošklivé počasí!  

Vítáme váš u dalšího dílu našeho Atlantského deníku! Děkujeme, že nás čtete. 

Ráno nás po budíčku občerstvily chleby s výbornou marmeládou. Po snídani a 

úklidu stanů táborníci a tábornice začali soupeřit s Tritonem pomocí jeho vlastní 

zbraně – pomocí šifer. Tritona naštěstí porazili a vzali mu zakleté srdce. Po 

výborném obědě čekala děti zajímavá a dlouhá ukázka přežití v přírodě od Šedého 

Kojota – za což jsme mu opravdu, ale opravdu vděční! Vyprávěl nám o způsobu žití 

trempů a indiánů a ukazoval nám techniky zpracování kůže, lovení zvěře, 

rozdělávání ohně v lesních podmínkách, sestrojování pastí a o dalších zajímavých 

věcích. Mimo jiné nám povyprávěl o jeho cestách do Austrálie, na Nový Zéland, do 

Skandinávie a po naší milované České zemi. Dětem se odpoledne s Šedým 

Kojotem opravdu líbilo, jak mimo jiné uvidíte na fotkách. Po náročném dni jsme si 

dali k večeři chléb s Rybičkovou pomazánkou a děti ulehly do spacáčků… I když né 

na dlouho… Děti totiž čekala stezka odvahy na které se to hemžilo ošklivými 

přívrženci Keto, je nutné dodat, že naši táborníci a tábornice byli opravdu stateční a 

stezku odvahy ustáli na jedničku!  

To je pro dnešní číslo vše, ale čtěte dále!!  

Upozorňujeme Vás že konec tábora je v sobotu 14. července a to 

konkrétně v 10:00. Děkujeme Vám, že si pro dítka, které mají vlastní odvoz, 

dojedete v čas – nejlépe dříve než v hraničních 10 hodin.  

Dění pod hladinou:   

Co bude dnes dobrého? 

K snídani si zítra dáme vánočku. 
K obědu nás pak čeká hovězí vývar 
a svíčková. Další jídelníček je 
neznámý. 
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 
  Meteocentrum ☺  
   Bohužel zataženo, doufáme ale v nejlepší. 

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 :) 

Je opravdu, ale opravdu nutné zminit, že úklid se stále drží 

na vrcholu a dnes padlo tolik desítek, že to snad náš tábor 

nezažil!  

Další aktualitou je dnešní hra vedoucích, která rozhodla, 

jaký oddíl bude dělat DJ-e na závěrečné diskotéce. Vyhráli 

Perutýni! 

To je vše z podmořských novinek!  

 

 

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na 

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

posílat emaily přímo na adresu redakce            

dolane@sptlomnice.cz  
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