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Na marodce dochází náplasti! 

Šroubováky šroubují…Klíče klíčují…Převodovky převodují!!! 

        
 Dopoledne a odpoledne děti nejdřív sháněli plánky a nářadí, aby mohli vyrábět Alfrédovi díly, které se mu po 

předchozím pokusu o zprovoznění stroje času pokazily. Podle plánků potom sestavili vše, co bylo potřeba a teď 

Alfréd usazuje díly a zkouší stroj opět nahodit. Nejvíce práce dnes měla marodka. Děti mají tak soutěživého ducha 

a tolik odhodlání zvítězit, že do her dávají úplně vše a nemyslí přitom na své zdraví. Žádné vážnější zranění naštěstí 

nebylo, ale odřených kolenou a loktů požehnaně. S takovou budeme muset našeho zásobovače vyslat brzo do 

lékárny, aby dovybavil marodku. Jelikož byla večeře u ohně a opékali se topinky s česnekem a pomatlánkou, 

kterou vyrobila naše skvělá kuchyně, dostal se náš tým do skluzu. Večerní program a turnajové klání bylo tedy 

odloženo na den následující. Po večeři moc toho času nezbylo, a tak jsme děti nechali odpočívat po náročném dni. 

Večer do spacáků opět děti zapluly znavení, bez protestů a chvilku po desáté hodině večerní už byl v táboře slyšet 

jen letní večerní vánek, který si hrál s větvemi stromů a občasné zahoukání sovy.  

 

 

Co nás čeká? 

 
Dopoledne nás čeká na oddílových místech tréning 

šifrování a luštění, které pak využijí ve hrách. 

Odpoledne nás pak čeká velké sportovní klání, které se 

včera nestihlo kvůli prodloužené večeři a posezení u 

ohně. Soutěžit musí každý, ale né každý se dostane do 

výběru týmu. Zápis na klání bude probíhat formou 

soutěže, a kdo dřív přijde, ten hraje. 

 

   Večer pak zkusíme nahodit stroj času a uvidíme, jestli 

se podaří, a podíváme se do minulosti či budoucnosti?? 

A zda zjistíme odkud byla a co vlastně chtěla ta záhadná 

dívka.  

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chléb s marmoškou, k obědu 
špagáty a večer buchtičky s vanilkovým 
krémem 

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

Vedoucí oddílu:  
1. Barča – Ondra  - Časoletci 
2. Ema - Mirek      - Emirkovci 
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 posílat 
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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