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O čem to letos vlastně bude?

Příjezd na tábor:
Autobus jede dle jízdního řádu na webu
SpT:
http://www.sptlomnice.cz/index.php/chci-jetna-tabor/pruvodce-tabornika
Děti s vlastní dopravou očekáváme v sobotu
11. 8. 2018 mezi 14. a 16. hodinou na
tábořišti.

Téma letošní celotáborové hry nás přenese daleko - daleko v čase i prostoru. Na čtrnáct dní se ponoříme
do světa drsného vzdáleného Vesmíru a zkusíme si, jaké je to být členem posádky vesmírné lodi na hraně
zákona. Rozhodně ale nebudeme jen tak líně proplouvat hustou černotou galaxie - pod velením kapitána
Malcolma Reynoldse se dostaneme do nejedné přestřelky nebo střetu se zákonem - jinak to už totiž s
ostříleným veteránem ani být nemůže.

Počasí:
Protože se nacházíme na vesmírné lodi, jsou
venkovní teploty stále -272°C, místy mlhoviny
s občasnými meteority. Jen když se přiblížíme
k některému z mnoha vesmírných sluncí,
může vystoupat teplota až k 5500°C. Aby
nebylo hlášení počasí příliš stereotypní,
budeme předpovídat počasí pro planetu
Verona.
Posádka:
Kapitán: Jakub Jaček (Krtek)
Zástupce: Petr Šípoš (Velký Žižka)
Piloti:
Pája, Červ, Mel
Medik: Káťa V.
Kantýna: Léňa V., Štěpa, Áďa
Strojovna: Jirka, Dolík, Einstein
Personál: Afrika, Alík, Comp,
Elza, Honza G. Léňa, Misha, Nikča,
Pavouk, Velký Žižka, Zrzek, Žáňa
Důležité:
Prosíme, nezapomeňte kartičku zdravotní
pojišťovny a všechny vyplněné formuláře
(zdravotní posudek dítěte, bezinfekčnost,
souhlas s ošetřením a předáním informací o
zdrav. stavu dítěte). Bez platných potvrzení
nemůžeme dítě na tábor přijmout. Děkujeme.

Také budeme bedlivě sledovat dění na planetě Veroně. Ta je jednou z nejdůležitějších planet soustavy, ve
které se náš děj odehrává. Unikátní klima této planety totiž umožňuje pěstování klíčových surovin pro
lék, který lidem prodlužuje život. To už po dlouhá léta umožňovalo obyvatelům této planety vyhýbat se
jakýmkoli konfliktům. To už je ale možná minulostí - mocná Aliance, která už několik let tvrdě vládne
soustavě, si chce podrobit všechny planety beze zbytku - a to včetně Verony, která si dlouhá léta držela,
právě kvůli svému klimatu, výsadně neutrální postavení. Zvládne se Verona bránit Alianci? A kudy
povedou cesty psance Malcolma Reynoldse?

Připraveni ke startu

Informace pro Vás

Už tradičně patří čtvrtých čtrnáct dní prázdnin našemu
táboru. Letos otevíráme 4. turnus SpT už potřinácté!
Roli hlavního vedoucího si střihne potřetí Krtek a má za
sebou celou řadů zkušených profesionálů, kteří pro Vaše
dítka připravují hry, úkoly, dobroty a zábavu!
Přes rok jsme nezaháleli a tak máme na tábořišti opravené
střechy, nové ohniště a spoustu dalších překvapení, které
nám tábor zpříjemní.

Telefon na tábor: 606 384 400
E-mail na tábor: lidehvozdu@sptlomnice.cz
Vzkazy: http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
(vzkazy a emaily tiskneme a společně s dopisy a
pohledy předáme táborníkům)

Rodičové, nezapomeňte si hlídat naše webové stránky, kam
pro vás budeme vyvěšovat noviny z táborového dění.
Záznamy palubního fotografa budeme umisťovat do
internetové galerie:
http://jirkaafrika.rajce.net
Pro zvědavé zájemce jsou na odkazu zatím k vidění fotky
z předešlých táborů 4. turnusu.

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 25. 8. 2018 v 10:00
Hlavní vedoucí tábora:
Jakub Jaček, držitel osvědčení MŠMT ČR pro HVT

www.sptlomnice.cz

