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Tábor jest zahájen! 
Děti zabydleny…První slavnostní oheň…Alfrédovi v laboratoři straší!!! 

        
Příjezd dětí proběhl bez větších komplikací, nakonec všichni mají i kde bydlet. Bez drobných zmatků by to snad ani 

nešlo. Vybalování děti zvládly na jedničku a ještě jim zbylo dost času na to, aby se pořádně hned vyřádily, což se 

neobešlo bez prvního odřeného kolene. No někdo na té marodce první být musel. Po zařízení všech organizačních 

záležitostí a představení celého ansáblu vedoucích proběhl večer první zahajovací oheň, kde si děti zahrály pár 

seznamovacích her, aby se lépe mezi sebou poznaly, i když to vypadá jako by se znala celá léta. Ono taky to tak 

bude, poněvadž spousta z nich s námi celá léta jezdí. Ještě před večerkou proběhla scénka, kde děti poznaly 

našeho vynálezce Alfréda a záhadnou dívenku, která se z ničeho nic objevila v jeho laboratoři a motala se kolem 

stroje času. Než však Alfréd zjistil, co vlastně chtěla, zmizela stejně záhadně, jako se objevila. 

 

Co nás čeká? 
 

Dnes nás čeká dorozdělení oddílů, které vlastně 

proběhlo již v noci pod rouškou tmy,  kdy oddílový 

vedoucí si tajně označili své děti. Ráno pak v rámci 

rozcvičky hledali, který z vedoucích má stejnou značku 

jako se objevila jim záhadně na zápěstí. Dopoledne se 

pak budeme seznamovat se svými spolubojovníky 

v oddílech, tvořit bojové pokřiky, vlaky oddílů a jména. 
Odpoledne pak pokud se počasí vybere si zmapujeme 

okolí tábora a vybereme oddílová místečka, kde se 

svými vedoucími proberou děti strategii boje a vyzdobí 

si svou venkovní laboratoř a zřídí výrobní linku na 

součástky které bude náš hlavní veděc Alfréd 

potřebovat. 

Večer pak věnujeme drobným hrám a sportovním 

aktivitám. 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani vánočka a kakao, k obědu 
rizoto a večer tajemství Márových 
pomazánek na chlebu 

Vedení tábora:  
Hl. vedoucí        – Jenda Uhlíř  
zástupce Hl. vedoucího – Klárka Sedláčková 
programoví vedoucí  – Míša Havelková  

Vedoucí oddílu:  
1. Barča – Ondra  
2. Ema - Mirek  
3. Marťa - Martin  
4. Natka - Jonáš  
5. David - Sam  

Technický sektor:  
Zásobování – Slaneček  
Zdravotník – Terka Vandírková  
Kuchař – Námořník  
Noviny – kolektiv vedoucích  

Meteo centrum:  
Slunečno a dobrá nálada objednána.  

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.net  

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 15.7.2017 v 9:30 hod.  

Hlavní vedoucí je Jenda Uhlíř, držitel 

osvědčení MŠMT ČR pro hl. vedoucí 

táborů. 

 
                                                                                                                                                                                                                     

           

    

 Aktuální info z ..  
 
O všem Vás budeme pravidelně informovat formou 
táborových novin, videí a fotogalerií, které najdete na 
našich webových stránkách. Díky tomu budete moci být 
se svými potomky přímo ve středu dění. 
 Můžete je podporovat formou vzkazů na Questbooku 
SpT: sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo posíat emaily 
přímo na adresu redakce dolane@sptlomnice.net  
Pište a podpořte svého vědátora!  
Chcete vědět co je v táboře nového čtěte každý den 

zprávy přímo ze středu dění. Jukněte na 

www.sptlomnice.cz do rubriky úvod a čtěte táborové 

noviny. Prožijte tábor s námi a buďte jeho součástí! 
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