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Nosíme kameny… Čínská zeď má už dva kilometry…Stroj času přenáší!!! 

 
Včera jsme vyrazili směrem ke zdi, kterou objevila při průzkumu jedna ze skupin. Cestou jsme potkali velice milé a 

zajímavé lidi, kteří byli ochotni nám pomoct stroj času opět seřídit, ovšem na oplátku od nás chtěli pomoct při 

stavbě zdi. Ne příliš pozdě nám došlo, že ve skutečnosti jde o velkou čínskou zeď a, že se nacházíme v Číně. 

Abychom dostáli svému slibu, věnovali jsme den dopravě materiálu ke stavbě a vyzkoušeli jsme si různé techniky 

dopravy. Ovšem nebylo to jednoduché, jelikož expediční trasy křižovali barbarští nájezdníci, kteří stavbu čínské zdi 

bojkotují. I tak se nám povedlo dopravit dost kamení a naší nový přátelé nám věnovali nářadí na opravu stroje a tak 

jsme mohli pokračovat dál. Alfrédova dívka stále nikde není k nalezení a tak stále doufá, že jednou se k ní dostane. 

Setkání po dalším přesunu zprvu nebylo tak přátelské, ale když se vše vysvětlilo a chlapík s mečem se představil jako 

panoš Artuš, hned nám svitlo, kde jsme tentokráte. Inu, bylo pozdě večer a tak jsme Artuše následovali k tábořišti a 

ulehly jsme ke spánku. Jaký bude zítra asi den, a jestlipak se dozvíme, proč Artuš stále není králem? 

Čtěte v dalším čísle. 

 

Co nás čeká? 

 

Na většinu dětí dolehl náročný týden a tak si zítra dáme 

odpočinkový program. Nechceme Vám přece vrátit Vaše 

děti úplně rozbité, snad jen trochu. 

Dopoledne budou trénovat lukostřelbu a odpočívat a 

nabírat síly k dalšímu zápolení. 

Odpoledne si pak zahrají nějakou tu hru, aby nepřišli o 

body a mohli trochu promíchat bodování. 

A když už dopoledne trénovali lukostřelbu tak svačinu si 

dnes vystřelí, ale nebojte, o hladu nebudou. Myslím si, že 

po té poctivě dva dny naložené svíčkové mít nikdo hlad 

nebude a tak když se někdo netrefí, určitě hlady neumře. 

Po včerejším hudebním a ohňovém večeru zkusíme dnes 

malou večerní hru. 

 

 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chléb s pomazánkovým 
máslem k obědu svíčková s knedlíkem a 
k večeři topinka na ohni na přání dětí 

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 
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