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Indiáni tancují…Kovbojové střílí…A zase jedem dál!!! 
Ráno, když se naše vědecká skupina probudila, setkala se s překrásnou indiánkou. Poté, co jí Alfréd pověděl celý 

svůj příběh, a řekl jí, koho hledají a co by potřebovali, slíbila jim indiánka pomoc na oplátku za to, že se zase oni 

přičiní a pomohou jejímu kmeni. Indiánskou vesnici stále napadají kovbojové a kradou jim jejich živou vodu, která 

je pro ně velmi posvátná. Proto náčelník kmene Velká Noha pověřil Alfréda a jeho pomocníky úkolem, aby dostali 

jejich živou vodu od kovbojských nenechavců zpět. Na oplátku jim náčelník slíbil, že je naučí rituální tanec, kterým 

přivolají své dobré duchy a ti jim pomohou dostat se, kam chtějí. Alfréd nelenil a vydal pokyny svým vědátorům, 

kteří se ihned vydali na zteč s kovbojskými zloději a živou vodu získali indiánskému kmeni zpět. Večer, když se na 

oslavu vítězství všichni sešli v indiánském táboře, povstal náčelník Velká Noha a začal rozjařeně tančit a přidávali se 

pomalu i ostatní, když v tom najednou stroj začal blikat a byl připraven ke skoku. „Dobří duchové nás vyslyšeli“, 

zvolali vědátoři a ještě se v rychlosti rozloučili a poděkovali za pomoc. Alfréd pak zatáhl za páku stroje času, 

naskočil pravděpodobnostní pohon a odcestovali na další neznámé místo.  

Další doba však zdá se více podivná, než všechny předchozí. 

Dostali se vědátoři, kam chtěli? 

Dozvíte se zítra! 

 

Co nás čeká? 

 
Zítra nás po ránu čeká další ze série táborových 

bramboriád, po které bude následovat hra, do které se 

pomalu budou moci zapojit i naši odizolovaní marodi. 

 

Den pak bude věnován všem čtyřem živlům a jejich 

ovládnutí. Bude probíhat soutěžení mezi oddíly a ti 

budou v každém klání muset porazit nebo si osvojit 

dovednost jednoho každého živlu. Tedy ohně, vody, 

země a vzduchu. 

 

A kdyby, jste chtěli vědět proč, počkejte si na další 

napínavé číslo těchto novin. 

 

Již zítra v sekci Alfréd Vás zdraví! 

 

 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chleba s paštikovou 
pomazánkou k obědu brambory a 
opečené masové kolečko a k večeři bude 
650 sladkých knedlíků 

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

Vedoucí oddílu:  
1. Barča – Petr  - 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! 

Táborová fotogalerie na:  

http://www.sptlomnice.cz/index.php/foto/2017/1-

turnus 
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