
 

 

 

Kde se tu vzala Lýdie???Květina najita! 

První ohníček a zpívánky… Děti překvapeny! 
Zásoby sladkostí jsou obrovské! První chaotické bordýlky ve stanech.  

Je neuvěřitelné, jaká obrovská zavazadla děti mají. Rodičové, že vy nám je sem dáváte na dýl? Některé kufry 
se ani nevešly pod postele, takže spí děti do kopečka. Nééé, děláme si legraci. Všechny děti jsou ubytované, 
vybalené, napapané a spokojené ve stanech. Až na vyjímky všichni usnuli během chviličky. Vůbec se ničemu 
nedivíme. Tolik vjemů, zážitků a novinek hned první den uspí i letité vedoucí. Všichni se dnes odpoledne sešli 
na velké zahajovací sedanci v tábořišti, kde jim vedoucí povídali první informace, pravidla a novinky. Po 
dojedení asi dvou tun řízků a sto kilo placek táborníky čekala Lýdie. Naše hlavní hrdinka, která dnes přišla na 
tajný dopis. Kdo ji tam dopis dal? Jak je tam schovaný dlouho? Kdo se o ní má postarat a proč rybář tají, co 
všechno ještě ví? Děti se s Lýdií rozhodly prozkoumat okolí a vydaly se všichni hromadně hledat kytku, která 
jim umožní, že se budou moct vydat i pod hladinu a dýchat jako ryby, aby Lýdii na cestě za rodiči mohly 
pomoci. Květina byla objevena, a tak se z první výpravy děti vracely pod hladinu atlantskou. Vedle nich plula 
chobotnice, za chvilku rejnok a vzadu, v hlubinách černých, svítily dva trůny. Když Atlanťané všechny pozvali 
dál, rozhodli se na počest velké návštěvy uspořádat ohníček, i které se zpívaly známe a krásné táborové 
písničky. Závěrem celého večera se nesla první večerní pohádka v krčmě, na které se sešlo i mnoho starších 
táborníků. Je krásné že i když už si pár let pohádky nečtou, tady se stanou opět těmi maličkými, kteří objevují 
svět fantazie. A co dál? Všichni si umyli zoubky, někteří natáhli rovnátka a ulehlo se do spacáků vstříc první 
táborové noci letošního roku. Počasí nám přeje, děti krásně spí a my vedoucí chystáme další a další 
překvapení a programy pro děti. Mějte krásný start nového dne a čtěte i dále redakci Dolané.  

Dění pod hladinou:   

Co bude dnes dobrého? 
Dnes nás čeká ke snídani tvarohová 
pomazánka. K obědu si nadělíme kuřecí 
vývar a rizotko. Ke svačině jablíčka a rohlíky a 
k večeři paštikovku. 
 

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 ☺  
   Slunečno, místy úžasně…  

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 až neuvěřitelné, jak utekly veškeré přípravy na tábor a 

najednou je to tady. První bolístky, první dotazy, první 

problémy, první hlášky a drby… Během jednoho dne je 

toho na knihu. Např. Daneček dostane odměnu za 

nejstatečnějšího táborníka. Přijel se zraněným malíčkem, 

který doma nechtěl oznámit, aby mohl na tábor. Po 

ošetření se zjistilo nalomení, a tak má ozdobu na týden. 

Naprosto nás smíchem zničil Jiříček, který přijel na tábor 

s kouzelným pytlíkem levandule, ke kterému čichá pro 

smrad na záchodcích. Naprosto úžasný nápad rodičové… 

Dalším adeptem na zmínění je určitě i pár vedoucích. Jak 

asi bude vypadat nový vztah Petra a Technického sektoru? 

Co se děje na chatičce číslo šest po desáté večer? Oznámí 

Míša a Jenda během tábora datum své svatby? Nebudeme 

prozrazovat. Rozhodli jsme se vás napínat!!! 

 

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 čeká první velký táborový den. Děti se 

už nemohou dočkat, což je vidět na 

dlouhotrvajícím usínání některých z nich. 

Atlantida je objevena. Děti se ocitnou na 14 dní 

pod vodou a budou pomáhat Lýdii na cestě za 

dobrodružstvím a najitím jejích rodičů. Než ale 

na tuto dlouhou cestu vyrazí, ráno objeví, kdo že 

je jejich vedoucí a šéf, který jejich oddíl povede 

k vítězství v etapové hře. Pro děti je poté 

v oddílech připraveno velké překvapení, které 

doufejme všechny potěší. Po obědě jsou pro 

děti připraveny první táborové cechy. Budou si 

moct zkusit luštit šifry, střílet ze vzduchovky a 

učit se vše krásné o přírodě. Doufáme také, že 

Lýdie opět přijde a bude všechny táborníky 

informovat o dalším dění v Atlantidě. Čtěte naše 

táborové noviny každý den a brzy se dozvíte 

pokračování…  
www.sptlomnice.cz 

Neděle 1. 7. 2018 

Atlantský deník 
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