
Pod vodu… do hlubin… do neznáma!!!  
Exkluzivní rozhovor s hlavní hrdinkou…  

Kam zmizel Janek? Kuře je zpět! Zvládne Vojtěch I.svoji novou roli? 
Je to tu! První táborový den roku 2018! Opět se vám hlásí skvělá a novinkami nabitá redakce novin Dolanů. A 
co že nás to čeká letos? Dosti mokré téma! Ne, na tábor je připravené jen to nejhezčí počasí, avšak etapová 
hra bude probíhat v těch nejtemnějších hlubinách. Kde ale ony zmíněné hlubiny jsou? Kdo celému dění šéfuje? 
Ano, naše hlavní hrdinka Lýdie, které jsme položili pár otázek. Takže Lýdie??? 
Letos se poprvé zhostíte role hlavní hrdinky, jak se cítíte? Je to pro vás čest, nebo je to spíše břemeno? 
Cítím se velice natěšeně, i když musím přiznat, tréma dělá také své, protože přeci jen to pro mě bude letos 
premiéra. Samozřejmě je to čest. Mám ráda nové věci a výzvy, tudíž na roli Lýdie se opravdu moc těším a dám 
do toho všechno! 

Co všechno jste ochotna pro svou roli udělat? Jako akční hrdinka možná budete muset zajít do extrému… 
Cokoliv… Jak už jsem zmiňovala, nebojím se ničeho a ráda zajdu klidně i do extrému. 
Kdyby byla letošní etapová hra zfilmovaná, šla byste na ni do kina? 
Určitě bych na premiéru tohoto filmu zašla. Musím říci, že lepší obsazení žádný režisér nesežene. Jsme 
opravdu skvělá parta. Každý se do své role vciťuje, dává do ní vše, a to je právě důvod, co dělá náš tábor 
takový, jaký je. 
Zbytek rozhovoru a další peprné detaily se dozvíte… možná příště???  
Těšte se na další pravidelné dávky informací… Buďte u celého dění s námi!

Dění pod hladinou:   
Co bude dnes dobrého?  
Po příjezdu do tábořiště se každý musí 
vypořádat se zásobami od maminek a 
tatínků, ale pro výjimečné hladovce 
samozřejmě bude připravena první 
dobrota od našeho šéfkuchaře Jendy.  
Vedení tábora:  
Hlavní vedoucí – Kuře (P. Sedláčková)  
Zástupce Hl. vedoucího – Vítek Muff I.  
Programová vedoucí – Natka  
Vedoucí oddílu:  
Modrá  -  
Zelená  - 
Žlutá - 
Červená - 
Oranžová -  
Černá - 
Bílá -  
Fialová - 
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 ☺   
   To nejlepší na příjezd do 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 9:30 hod. 

Hlavní vedoucí je Petra Sedláčková, 
držitelka oprávnění MŠMT. 

Zapoj se!  
Letošní rok bude opravdu pestrý ve volnočasových 

aktivitách… Všichni vedoucí jsou napnutí, jak 
táborníky zaujme plno nových dovedností a aktivit, 
které je budou bavit o poledním klidu i chvilkách 

volna. :) 
Co děti řeknou na vyrábění náramků? Nebo třeba 

tancování či relaxační cvičení? Očekáváme zástupy, 
jaké jsou běžné u bufetu :D

 Aktuálně z Antlantidy :) 
Dle nejnovějších klepů, které běží celou Atlantidou, 
jsou v tábořišti jisté změny! Co budou táborníci 
říkat na nového kuchaře? Dokáže Janek vařit tak 
epesně, jako ošetřoval bolístky? Nebo ho v záchraně 
dětí od třísek a klíšťat předčí jeho snoubenka? A jak 
je to vůbec s návratem Kuřete? Vše je zahaleno 
tajemstvím a samotná Kuře odmítá celou věc 
komentovat! Velkou změnou bude i šéfredaktor 
novin. Vojtěch I. se hodlá této role zhostit opravdu 
ve velkém. Snad mu bude ku pomoci i starší bráška 
Vitouš Muff I., který už ve svých třech letech 
zastupuje samotného šéfa Dolanů. Dalším úžasným 
drbem je změna v programu… Opravdu povede 
etapovou hru Pavlos? Nebo jsou vše nepodložené 
drby! 
Buďte u všeho s námi a dozvíte se i to, co jste 
vědět nechtěli… :D  
 
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 :)

Táborové novinky!  
Co nás čeká a nemine?  
Letošní největší změnou a vylepšením je 
střecha, která byla o jarních brigádách 
položena na naši Krčmu. V tropických 
dnech přišlo pár dní, kdy se ochladilo a 
sprchlo… ano tušíte správně! Stalo se tak 
přesně při dodělávání střechy, ale hlavní 
trio stavitelů alespoň okusilo, zda je 
střecha udělaná správně a kde všude je 
třeba přidat žlaby a okapy. :)  
Dnes by každého zajímalo, kde je TA 
zmíněná Atlantida. Proto po příjezdu a 
vybalení i toho nejposlednějšího táborníka 
půjdeme na průzkum okolí. Ale hledáme 
tajemné místo pod hladinou, to půjdou 
táborníci se šnorchly? Večerní program je 
jasný… rychlé vyčištění klektáků a honem 
zalehnout do spacáků! Bude potřeba 
mnoho sil na celé dění!

www.sptlomnice.cz
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Atlantský deník
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