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Luky lukují… Meče mečují… Artuš Králem!!! 
Ráno se naše skupina probudila na místě, kde se předchozí noc s Artušem utábořili, ale po Artušovi ani vidu ani 

slechu. Jen po něm na místě, kde spal, zbyl luk a šípy se vzkazem: „ Ulovte něco k jídlu a sejdeme se na severu 

v lese, kde je skála a v ní meč, který můj pán střeží“. Inu, vydala se tedy naše skupina trénovat lukostřelbu. Střílelo 

se na terče a mezi tím se uklízel tábor, poněvadž po tom týdnu zde to tu vypadalo jako ve chlívě.  K obědu si naše 

kuchyně dala soutěž s názvem Svíčková a zdařilo se na výbornou. Nezbyla ani porce. Odpoledne jsme si pak zahráli 

pár her, dohráli SpT Má Talent a k večeři si opekli tolik chtěné topinky na ohni. Večer jsme se pak s tím co vědci 

ulovili, vydali na sever na místo srazu s Artušem. Když jsme dorazili, hned nám svitlo, co znamená meč ve skále, a 

tak po delší debatě s rytířem vsadil Alfréd svůj život na to, že Artuš je ten pravý, který může meč ze skály 

vytáhnout. A tak se stalo, Artuš byl opravdu ten vyvolený a meč vytáhl. Rytíř ač trochu zmatený, před Artušem 

poklekl a odebrali se oslavovat. Naše vědecká skupina nastoupila šťastně opět stroje, nahodila pohon a odcestovali 

dál. Kde asi objeví tentokráte a koho potkají? Objeví konečně tu záhadnou dívku? 

Čtěte již zítra! 

 

 

 LABORATOŘ HLÁSÍ  

 

Co bude dnes dobrého? 
K snídani chleba s marmoškou k obědu 
česnečka a sladké těstoviny, k večeři 
česnečka 

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! 

První táborová fotogalerie na 
http://www.sptlomnice.cz/index.php/foto/2017/1-

turnus/event/2017-1-turnus/2017-turnus1-galerie1 
 

 

Co nás čeká? 

 
Zítra nás již čeká opět herní den, aby oddíly mohli 

nasbírat nějaké body a posunuli se v táborovém 

bodování směrem vpřed.  

Kdyby nám počasí dovolilo, odebereme se na 

koupaliště do Slatiňan po případě vypukne v táboře 

vodní balonková bitva, bude-li počasí nevyzpytatelné. 

 

Zítra nás navštíví jeden z nejlepších Kytarových es naší 

SpT bandy a tak večer si zase posedíme u ohně a 

zazpíváme si nějakou trempskou náladovku. 

 

Stále pro některé děti přetrvává klidový režim, 

z důvodu teplého počasí a vyčerpání po náročných 

hrách. 
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