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Výletníci výletovali….. Stroj času naklonován….. Těšíme se na první tancovačku! 

Po výletu našich menších vědátorů, jsme zjistili, že jsou zkrátka neúnavní. Proto veškerou svou energii vložili do 

výroby lodiček, které jsme poté mohli vyslat na náš skromný potok. Musíme uznat, že máme opravdu šikovné 

společníky. Dokonce jsme se dočkali i ČERNÉ PERLY, jako z Pirátů z Karibiku. No, a aby se našim nejmenším usínalo 

ještě lépe, čekalo je navečer překvapení v podobě napodobování tanečků s vedoucími. Další den jsme se probudili 

do slunečného počasí a hned ráno jsme se vrhli do klonování časostroje. Jsme už zkušení a tak jsme stroje dokázali 

dovést do dokonalosti a i když jsou z přírodnin, nedejte se zmást. Fungují!! Po sladkém obědě jsme se vrhli po 

hlavě do dalšího programu a to s názvem SPT MÁ TALENT. Děti se opravdu pečlivě připravovaly a tak jsme měli 

možnost shlédnout vystoupení akrobatů, tanečníků, zpěváků, kouzelníků a dokonce i ukázky z filmu, nebo 

vypravěče vtipů. Zkrátka program byl nabitý a naše porota měla těžká rozhodnutí o bodování jednotlivých čísel. No 

a navečer jsme se konečně dočkali našich dvoudeňáků, kteří ihned zapluli do sprchy, naplnili hladová břicha a 

pokud si myslíte, že hned zapadli do spacáků, tak jste na omylu. Večer děti čekala diskotéka a tak začal kosmetický 

salon, kde se holčičky zkrášlovaly a vybíraly ty nejlepší oblečky. Od kluků se zase linula vůně parfémů a tak jsme to 

mohli pořádně rozjet. No uvidíme tedy, jak se nám je zítra podaří vzbudit. Možná bude potřeba zahájit klidový 

režim! 

 

Co nás čeká? 

 
Zítra se děti budou muset hodně snažit, aby získané 

předměty pro Alfréda neztratily, nebo jim je někdo 

neodcizil. Nechte se překvapit, jak se nám povede. 

 

Budeme se navíc ocitat v další době a už teď jsme moc 

zvědaví, kam to Alfréda s jeho týmem zaválo. Uvidíme, 

jaké úkoly nás čekají tentokrát, a už jsme všichni 

netrpělivý!! 

 
                                                                                                                                                                                                                     

           

    

 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 
 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chleba s pomazánkovým 
máslem, k obědu krupicová kaše večer 
guláš se šesti 

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

mailto:dolane@sptlomnice.net

