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Užíváme posledních dní…Konec tábora už se nám kvapem blíží.. 

A čeká nás závěrečná BOJOVKA!! 

Ráno se dětičky odebraly na svá oddílová místečka, aby si je opevnily pomocí provázku a klacíků. To proto, 

jelikož je čekala bitva s fuskomety a kradly si své týmové vlajky. Nebudete věřit, ale byly na své vlajky tak 

opatrní, že se nebály přitáhnout obrovské dřevěné klády, aby mohly opevňovat, jak jen to půjde. 

 Při samotné hře se šlo do boje a z některých opevněných místeček se staly jen třísky na zátop :D 

Odpolední závěrečná hra nám začala a děti se s vervou pustily do boje. To jak celá dopadne se všichni dozvíme 

na závěrečném večerním nástupu. Jak to asi dopadne? Fandíte z domova? Tak svým ratolestem držte palečky, 

protože už brzy vám budou doma vyprávět  

Poslední večer si zaslouží pořádný oheň a řádnou piškotéku! 

Pak už budeme jen balit a balit do svých batůžků. 
r 

Co nás čeká?

 
http://www.sptlomnice.cz/index.php/chci-jet-na-

tabor/pruvodce-tabornika 
Info o příjezdu autobusu na jednotlivé stanice zde!! 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

 Co bude dnes dobrého? 
 K snídani máme chlebíky s paštikovou 
pomatlánkou, k obědu MC- 
DOL  a večer buřty opečené u 
závěrečného táboráku. 

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

Vedoucí oddílu:  
1. Barča – Ondra  
2. Ema - Mirek  
3. Marťa - Martin  
4. Natka - Jonáš  
5. David - Sam  

Technický sektor:  
Zásobování – Slaneček  
Zdravotník – Terka Vandírková  
Kuchař – Námořník  
Noviny – kolektiv vedoucích  

Meteo centrum:  
 Pochmurno, ale naštěstí bez deště.  
 Dlouhé nohávy a rukávy nám to jistí. 

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 posíat 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! 
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