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Alfréd znovu na cestách… Všichni zpátky v táboře…Stroj času si dělá, co chce!!! 

 
Rádi bychom vám dnes přiblížili, kolik práce naši malí pomocníci už zvládli. Alfréd, který měl z počátku opravdu 

veliké trable sestavit stroj času, požádal nejprve své pomocníky vědátory, kteří na to byli ale i tak krátcí. Proto 

nastoupila naše garda a sehnali jsme úspěšně pravděpodobnostní pohon. Ale to by nebyl Alfréd, aby nenastal další 

problém. Stroj sice funguje a dokáže se přemístit, ale je to sázka do loterie. On si totiž létá sem a tam, jak jen se mu 

zachce. První zastávka byla přímo v pravěku, kde jsme se dokonce setkali i s místními domorodci. Byla s nimi 

opravdu těžká domluva, ale za výpomoc nám pomohli stroj času zase nahodit a cestovali jsme dál. Po přesunu se 

malý a velcí vydali na průzkum, již dříve zmíněné výlety. Jedna ze skupin objevila nedaleko kamennou zeď a tak se 

k ní vědci a malý vědátoři vydali.  Alfréd opět potřebuje pomoc od lidí z doby, kde se nachází, aby mu pomohli stroj 

znovu nahodit. Přitom stále usilovně hledá onu dívku, která mu tu noc tak zamotala hlavu. Koho asi potkají a kdo 

jim pomůže se dozvíte v dalším čísle. 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani rohlík se sýrem, k obědu čočka 
s párkem a večer chléb s paštipádou 

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. 

 
                                                                                                                                                                                                                     

           

    

 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 
 

 

Co nás čeká? 

 

Čeká nás slunečné počasí a to je hlavní. Proto si ještě 

užijeme poslední vystoupení z naší talentové soutěže, a 

pokud bude opravdu na plavky, zchladíme se nějakou 

parádní vodní bitvou, nebo využijeme nedaleké 

koupaliště. 

 

Aktivit máme tolik, že je nemůžeme stačit zvládnout 

všechny do konce tábora. 

 

 Každopádně si nenechte ujít naše další číslo žhavých 

novin, protože vám konečně zítra poodkryjeme, kam jsme 

zavítali tentokrát. Do té doby si můžete tipovat  
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