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Stroj funguje! 

Pravděpodobnostní pohon sestaven…Vedoucí jsou zašlapáni malými 

pomocníky…Olympiáda zahájena!!! 
Hned po probuzení všech malých pomocníků, jsme se přesunuli ke krmelci, kde si týmy měly za úkol navzájem vzít 

ocásky v podobě šátků. To se bohužel neobešlo bez odřených kolen a pár kapiček slz. No alespoň se tu zdravotnice 

Terka nebude nudit. Zase! Avšak všem úsměv na tváři vykouzlila výzva „děti proti vedoucím“, kde se ihned na 

bolístky zapomnělo díky sladké výhře. Po obědě děti projevily svoji kreativitu a nápaditost díky důležitému úkolu! 

Alfréd potřebuje do časostroje pravděpodobnostní pohon a naši pomocníci byla jasná volba. Propracované plánky 

do detailu zmátly Alfréda tak, že si ani nemohl vybrat, který se mu hodí nejlépe. Máme to skvělý tým vědátorů!!! A 

aby se nám nezavařily mozkové závity, šli jsme si před večeří odpočinout sportem. Děti měly volbu fotbalu, ping 

pongu, volejbalu i střelby lukem. Příjemně unavení pak bedlivě sledovaly další z příběhů našeho Alfréda, kterému 

se konečně podařilo stroj zprovoznit a se svým týmem se přemístit v čase!! Jen je problém, že se ocitly v neznámé 

době a musí prozkoumat, kde že vlastně jsou. Sledujte bedlivě, jak se jim povede!! 

 

 

Co nás čeká? 

 
Dopoledne si děti zkusí pomocí křesadel zapálit oheň. 

Držte jim palce, aby byly úspěšní, protože jinak se může 

stát, že už se Alfréd se svým týmem nepřenese zpět!! 

 

Navečer budeme mít napilno! Čeká nás totiž velké 

balení na jednodenní i dvoudenní výlety, a pokud to 

děti zvládnou, za odměnu je čeká i první noční hra. 

Tak snad se jim pošlape zvesela a nebudou usínat za 

chůze!  

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani jabko-mako-tvarohový závin, k 
obědu rybí nohy a večer sýr s chlebem 

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! 

První táborová fotogalerie na 
http://www.sptlomnice.cz/index.php/foto/2017/1-

turnus/event/2017-1-turnus/2017-turnus1-galerie1 
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