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Co nás čeká? 

Zítra nás čeká obrovská výprava, protože zlo už sílí a sílí 

a je pravý čas ho porazit. Zítra proto absolvujeme 

velkou závěrečnou hru, která rozhodne o našem 

definitivním vítězi.  

 

Bude to ovšem opravdu napínavé, protože týmy si 

vyloženě šlapou na paty. Skóre se nám opravdu mění 
každý den a finále bude opravdu napínavé. 

 

Dále nás už samozřejmě bude i čekat balení a pevně 

doufáme, že si každý odveze pouze svoje věci a ne 

souseda, protože jsme museli rozdat i pár prasátek za 
úklid  

 

 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani čokoládové kuličky s mlékem, 
k obědu čínská čína z Číny a k večeři 
chléb s lahodnou pomazánkou 

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 se nám ztratila… Zlo sílí… vědátoři zasahují!!! 

 
Ráno jsme se odebrali na oddílová místečka, kde si děti dolazovaly svá divadelní představení. Odpoledne nás pak 

čekala série smíchu, až nás břicha bolela. Že je mezi námi tolik nadaných herců jsme tedy opravdu nečekali a také 

proto bylo bodování opravdu těžké. Odpoledne jsme s Alfrédem byli všichni připraveni na výpravu za zlem, ale 

k našemu udivení jsme zjistili, že záhadná dívenka, která nás požádala o pomoc, najednou beze stopy zmizela, a 

zbylo po ní pouze oblečení a vypálená díra. Náš tým proto neváhal a ihned se rozhodl vydat se na nebezpečnou 

výpravu za ztracenou dívenkou. To přece není jen tak, aby zmizela beze stopy. Není to samo sebou. No a to se ví, 

že naše pomocníky musíme vzít sebou. Bez nich bychom to nedokázali! Odpoledne se pak neslo v duchu čísel a 

běhání. Děti si trochu protáhly nožky a nacvičily si bystrost. Však se nám bude hodit při hledání dívky. No a 

následně nás čekala vždy očekávaná pošta. Děti dostaly dodání energie v podobě různých cukrlátek, a proto jsme 

si večer zpříjemnili pár písničkami a děti se nám krásně unavily, až z toho někteří málem spali za chůze. 

Každopádně blížíme se do finiše, milý rodičové, a my už jsme strašně netrpělivý, kdo že z našich vědátorů přemůže 

nebezpečné zlo!   

 

           

    

 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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