
 

                                                                                              www.sptlomnice.cz 

 

Co nás čeká? 

Ihned ráno děti zapojí hlavinky a zapřemýšlí se nad tím, 

jak by vypadala ta nejdokonalejší budoucnost v jejich 

očích. Své představy pak přesunou do divadelních 

scének, na které se vedoucí už moc těší. 

 

Také nás čeká velké hromadné táborové focení, takže 

všichni povinně do umýváren, aby nás rodiče na 

fotkách vůbec poznali. 

 

No a nelehký úkol začíná být více a více nelehčí, takže si 

musíme namastit svaly a vydat se vstříc zlu, které 

hodláme bez milosti porazit! 

 

 

 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani lahodný perník a záviny, 
k obědu omáčka z rajských jablíček a 
k večeři tvarohová pomatlánka s 
chlebem  

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. 

 
                                                                                                                                                                                                                     

Dívka znovu spatřena…živá voda dopravena…koupeme se v dešti!!! 

 
Ráno jsme přivítali zároveň i s kapkami deště, ale to nás, ani Alfréda nezastavilo a putovali jsme dál do další 

pozoruhodné doby. A že tahle doba tedy pozoruhodná je! Všichni jsme s vykulenýma očkama koukali, kde že to 

vlastě jsme. Zvláštní okolí nás navedlo na stopu, že se nám snad konečně podařilo doputovat tam, kam si celou 

dobu všichni z nás přáli. A poté, co se nám zjevila záhadná dívenka z první noci, bylo hned jasné, že jsme úspěšně 

docestovali do krásné a záhadné budoucnosti!! Na dívenku se od našich vědátorů okamžitě sesypaly různorodé 

dotazy, protože řekněme si na rovinu, kdo by nechtěl alespoň jednou v životě vidět budoucnost. No, a když už 

takovou příležitost máte, tak se prostě ptáte a ptáte. Dívenka nám mimo jiné vyprávěla o ovládání živlů a na vlastní 

oči jsme se mohli přesvědčit, že právě ona ovládá živel oheň, a postupem času, budeme ovládat živly jako je oheň, 

voda, vítr a země všichni. Cestovatelé se však taky dozvěděli, že zlo číhá všude a to i v budoucnosti. A abychom si 

tu budoucnost mohli zachránit, musíme se se zlem setkat tváří v tvář. Co vám budeme povídat, máme trochu 

strach. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. A jelikož my to v lese zvládáme s přehledem, odvahy máme až dost i na 

tento nelehký úkol. Držte nám proto palce a pozorně sledujte, jak to naši malí caparti budou zvládat! 

 

           

    

 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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