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Stroj času funguje! 
V jaké době se nacházíme? 

Po zprovoznění stroje a zapojení pravděpodobnostního pohonu jsme konečně mohli začít naši cestu napříč časem. 

Díky  velkolepému přenosu časem jsme zjistili, co všechno náš stroj umí. A tak jsme ve středeční ráno zjistili, že nás 

časostroj vzal do pravěku. Stroji ale stále něco chybí a tak jsme museli krkolomně požádat naše pravěké předky o 

nějaké součástky. Děti si proto musely doslova vykřesat pomoc od pravěkých domorodců. Jiskry z křesadel létaly 

celé dopoledne a při odpoledním souboji oddílů se jednomu z týmů podařilo vykřesat oheň v rekordním čase 

deseti vteřin. Středeční večer jsme zakončili výměnou ohně za součástky a znovu rozběhli stroj času. V jaké době 

jsme, se dozvíme po návratu našich nejstarších z dvoudenního výletu, kteří náš tábor opustili dnes ráno. Naši 

nejmenší táborníci si dnes ráno zabalili své batůžky a vyrazili na výlet, jehož cílem byla obora Janovice, ve které 

přebývají vzácní bílí jeleni. Děti ve dvou skupinách ušly neuvěřitelných 14 kilomerů, během kterých jsme navštívili 

hrad Rabštejn a úspěšně dorazili do cíle. První skupina za sebou nechávala fáborky a úkoly, které si děti sami 

vymyslely. Druhá skupina statečně splnila každý z nich a z cíle jsme do tábora vyrazili společně. Jeleny se nám 

bohužel spatřit nepodařilo, ale doufáme, že se o nich dětem bude aspoň zdát. Volný čas po výletě jsme využili pro 

výrobu lodiček a zbylou energii jsme vytančili na diskotéce. Skupina starších prozkoumala okolí Heřmanova Městce 

a už se moc těšíme, až se nám zítra vrátí  

 

Co nás čeká? 

 

 

Naši nejmladší si vyzkoušejí, jak 

složité je sestrojit stroj času a 

protože nám chybějí nejstarší, tak 

odpoledne věnujeme různým 

opičinám  

 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chléb s pomazánkovým 
máslem, během dne výletovou svačinku 
a večer jsme si opekli nějaký ten buřtík 

Vedení tábora:  
Hl. vedoucí        – Jenda Uhlíř  
zástupce Hl. vedoucího – Klárka Sedláčková 
programový 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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