
Jeskynní plátek

Jídelníček:

Body oddílů:

Voda - 7

Pláně - 3

Les - 7

Louka - 12 

Hory - 3

Poušť - 12

Snídaně: 

   Salámová pomazánka + rohlík 

Oběd: 

   Vývárek, obalovaný květák + br. 

Večeře: 

   Topinky + pomazánky

www.sptlomnice.cz

Neděle 15.7.

Adresa: 
Tábor SpT 

Tallhoferův Dol, 537 01 
Rabštejnská Lhota 

IČO: 72059681 

Počasí:

Slunečno 

Email:  
lucane.spt@gmail.com 

Telefon: 
606 384 400  

SpT - Sdružení pro Tábor, TOM 19076 

Hlavní vedoucí: 

Kateřina Šulcová 

Programoví vedoucí: 

Martin Šulc + Matěj Duroň 

Zásobování: 

 David Kořínek 

Zdravotníci: 

Lukáš Appelt + Denisa Mečířová 

Technický Sektor: 

Kateřina Bílková 

Kuchyně: 

Eva Řezníčková 

Pište dětem vzkazy na: 
www.sptlomnice.cz/vzkazy

Konec tábora je 28.7.2018 9:30

Hlavní vedoucí: Kateřina Šulcová, držitelka 
osvědčení oprávnění MŠMT

Probuzení do příjemného rána plného sluníčka přineslo první 

„zvířátka“ a rozcvičku, které se všichni zúčastnili s dobrou náladou. 

Po snídani bylo třeba oloupat brambory, takže „nechť bramboriáda 

započne“!  První hra našeho dne vyzkoušela kolektivní dovednosti 

jednotlivých oddílů, některým to šlo lépe, některým hůře, ale nikdo se 

nevzdal a hra proběhla dle plánu. Správné sestavení papírků, které na 

různých stanovištích oddíly vyhrávaly, dovedlo jednotlivé oddíly k 

jejich druhému oddílovému vedoucímu, tudíž zjistili krajinu 

reprezentující jejich oddíl. První scénka, kde našich šest hrdinů 

prolomí dveře jeskyně, dala každému táborníkovi tričko, které bylo v 

jeskyni ukryté. Vydatný oběd zasytil všechny natolik, že polední klid 

byl plný klidu a míru. Odpoledne bylo věnované kutilům a kreativním 

nápadům, oddíly si vytvářely vlajky, pokřiky, nástěnky slávy a klacky 

na večerní oheň. Večerní nástup přinesl novou starost pro oddíly, 

mapu s různým prostředím, které si mohou zabírat. První pokus o 

vytvoření táborové atmosféry u ohniště byl zničen počasím, zkrátka 

bylo moc teplo na sezení u ohně. Nečekaná změna programu byla 

rychle vyřešena a děti se učily různé dovednosti, které se na tábor 

sluší. Morseova abeceda, zdravověda, uzly a buzoly pobavily nebo 

alespoň vyplnily volný čas všem táborníkům. Když sluníčko trošku 

zašlo, mohl začít táborák plný zpěvu znovu. Na první pohled klidný 

táborák byl vyrušen tlupou neandrtálců, kteří ukradli oheň. Toto bylo 

podnětem pro večerní hru, kde táborníci kradli neandrtálcům oheň 

zpět. Den plný náročných aktivit tak skončil a čeká nás pondělí.  

Oheň je pryč


