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Stroj času hoří! 

Vlajky vlají…Pokřiky se křičí…Oddílová místa vyzdobena!!! 

        
 Dopoledne po snídani Alfréd šteloval stroj času a nějak se nepovedlo správně nastavit generátor náhodných čísel 

a ze stroje se najednou začalo kouřit. Celý zoufalý, že nikdy nezjistí, co mu ta záhadná dívka chtěla, svolal si své 

kolegy vědátory a poprosil je o pomoc. Čas do oběda pak oddíly malých vědátorů vyplnili tvorbou svých vlajek, 

jmen oddílů a bojových pokřiků. Po poledním klidu, který moc klidem pro některé nebyl, se děti odebraly na 

oddílová místečka, které si vedoucí mezi s sebou vysoutěžili. Večer byl pak věnován první hře, ryze vědomostní a 

ostatním herním aktivitám jako volejbalu, ping-pongu a sekci městečka Palerma. Večer pak zapadli všichni do 

spacáku znaveni prvním dnem a usnuli skoro na povel. Zítra nás pak čeká sportovní večer také, ovšem už 

turnajovým kláním ve výše zmíněných disciplínách a pak ještě ve fotbalu a lukostřelbě.  

 

Co nás čeká? 
 

Zítra nás čeká po ránu první letošní bramboriáda, aby 

se nám hned na začátku tábora kuchyně neuškrábala 

k smrti. Dopoledne se pak sejde kolegium vědců nad 

strojem času, aby se domluvili co dál. Alfréd poprosí 

malé vědátory, jestli by pro stroj času nemohli vyrobit 

speciální díly. A tak vědci budou potřebovat plány, 

nákresy a hlavně spoustu nářadí, které si budu muset 

vysoutěžit. Odpoledne společnými silami pak zkusíme 

díly usadit a snad se dobrá práce zadaří. Večer si 

opečeme na ohni topinky a Mára nám k nim vyrobí 

jedno ze svých tajemství pomazánek. Po večeři začne 

turnajové klání a děti se rozdělí do jednotlivých 

disciplín. Proběhne první kolo turnajů a následující 

večer se ještě prostřídáme, ping-pong a lukostřelbu si 

chce vyzkoušet každý. Pro velký zájem tedy 

olimpiádních večerů bude víc.    

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani vajíčková pomatlánka, k obědu 
sekaná s bramborem a večer topinka na 
ohni 

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

Vedoucí oddílu:  
1. Barča – Ondra  - Časoletci 
2. Ema - Mirek      - Emikrovci 
3. Marťa - Martin - Nerdíci 
4. Natka - Jonáš    - Á Tým  
5. David - Sam       - Jou,Jou,Jou  

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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