
 

 

 

Oddíly rozhodnuty. Večerní nástup rozdal 

první body ve hře… První hlídky! 

Trička všem vyrazila dech! Názvy týmů! 
Vítek pískal evakuaci… Budíček byl v šest! V kuchyni čarují.   

Ráno bylo zásadní pro všechny táborníky. Pomocí první táborové hry totiž zjistili, kdo že je jejich oddílový 
vedoucí a kdeže bude jejich oddílové místečko po dobu tábora. První hra, první bolístky. Děti neuvěřitelně 
lítaly po lese a bylo vidět jejich obří nasazení v první hrací den. Když každý našel svého vedoucího, začala ta 
tvůrčí část, kdy děti vymýšlely své oddílové pokřiky, vlajku nebo třeba pravidla, kterými by se na táboře 
chtěly řídit. Vedoucí nemohli na nástupu uvěřit svým očím. Děti jsou neuvěřitelně kreativní, jelikož jejich 
pokřiky a všechny ostatní věci byly naprosto úžasné a bylo neuvěřitelně těžké, koho určit jako první tým. 
Názvy oddílů vidíte zde vlevo v tabulce. Večer do stanů děti zahnala Keto. Opět se tu ukázala a všechny nás 
vystrašila. Obáváme se, že nás bude navštěvovat často a že nemůžeme nic jiného, než se jí opravdu postavit. 
Děti už mají první hlídky, někteří hlídají hrdě v táborových tričkách, které jako tajný dárek dostaly dnes na 
oddílových místečkách. Jsme opravdu natěšeni, co bude zítra napsáno v naší nové, táborové, noční, hlídkové 
kronice, kterou si zítra vedoucí prvně přečtou u snídaně. Během dne se ale děly i jiné velké důležitosti. Děti 
se učily správně fungovat v případě, kdy by hrozila evakuace. Celé akce se neuvěřitelně zodpovědně zhostil 
Vítek, který tři kola evakuace pískal a řídil spolu s Kuřetem. Nooo, snad nám děti usnou rychle. Bylo by skvělé, 
kdyby si odpočinuly. Ráno se totiž nevstávalo v osm dle plánu, ale asi v šest. Jestli to bylo natěšením? Nebo 
zda hromadný budíček spustil člen táborníků, který šel na záchod? Nevíme, možná to byl Vojtík!!! 

Dění pod hladinou:   

Co bude dnes dobrého? 
Ráno nás čeká chlebík a marmeládka. 
K obědu zeleninový vývar a výpečky 
s knedlíkem a zelím. Ke svačince okurek salát 
a k večeři úžasnou a nejlepší zemlbábu. 
 

Vedení tábora: 
Hlavní vedoucí – Kuře (P. Sedláčková) 
Zástupce Hl. vedoucího – Vítek Muff I. 
Programová vedoucí – Natka 
Vedoucí oddílu: 
Modrá  - Ondra – Modrý zázrak 60b. 
Zelená  - Ema – Perutýni 80b. 
Žlutá – Míra – Citronci 60b. 
Červená – Bára – Píchavý korály 60.b 
Oranžová – Martin – Hejduk TOP tým 70b. 
Černá – Jonáš – Blektantýda 40b. 
Bílá – Dejv – Scarycorni 30b. 
Fialová – Sam – Bublající bahno 40b. 
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 :) 

Voláme třikrát hurá, hurá, hurá!!! Na táboře se nám 

vyskytují první párečky. Co se děje u stanu 12? Bude se 

něco dít u chatiček číslo čtyři a pět? Určitě stojí za zmínku 

vztah Vítka a Emičky, kteří spolu dnes všude chodili 

pohromadě a byli nerozlučná dvojka.  

 

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? 
Zítra nás ráno čeká první táborová služba. 

V kuchyni se sekce našich kuchařů už těší, kdo že 

jim to přijde pomoci? A co teprve Slaneček a 

Petr. Ti už se těší, kdo s nimi půjde na dříví a 

pomůže jim se zatápěním. Celý den se ponese 

v duchu výcviku. Večer děti napadla zlá Keto,  a 

tak je třeba všechny týmy připravit na možnou 

bitvu s černou sílou. Budou se učit všem 

možným dovednostem. Střílet lukem, zvedat 

činky, spolupracovat, cvičit formace a další. 

Snad to všichni zvládnou… Odpoledne děti 

očekávají bufet. Ten však zatím nebude. Jejich 

zásoby sladkostí by totiž stejně vystačily všem 

táborům po nás. Večer bude poté opravdový a 

dlouhý táborový oheň. Ten první, byl spíše 

uvítací a muselo se jít brzy spát, ale ten zítřejší si 

všichni určitě užijeme. Rozdáme dětem zpěvníky 

a očekáváme, že nás bude slyšet až v Chrudimi.   
www.sptlomnice.cz 

Pondělí 2. 7. 2018 

Atlantský deník 

mailto:dolane@sptlomnice.cz
mailto:dolane@sptlomnice.cz

