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Středozem se pomalu probouzí ze svého spánku, z
desítek let. Začínají první m
poskytují svému nositeli velkou moc. Malé boje ale brzy přerostou v
většího, v

Trpasličí národ v
katakombách by se měl skrývat jeden z
muset porazit skřety, je ani trochu neodrazuje. Nekromant Mortimor začíná spřádat 
plány, jak se zmocnit města Minas Tirith, zatímco Sauron spřádá plán
který se v
že elfové zrovna vysílají skupinu nesoucí

 

Rychlé zprávy 
 
Příjezd na tábor: 
Autobus jede dle jízdního řádu na webu SpT: 
http://www.sptlomnice.cz/index.php/chci-jet-
na-tabor/pruvodce-tabornika 
Děti s vlastní dopravou očekáváme v sobotu 
10. 8. 2018 mezi 14. a 16. hodinou na 
tábořišti. 
 
Tým táborových vedoucích: 
Hlavní vedoucí: Jakub Jaček (Krtek) 
Zástupce h.v.:  Václav Sobotka (Červ) 
Program:  Pája, Červ, Mel 
Zdravotník: Káťa V. 
Kuchyně:  Léňa V., Štěpa, Áďa 
Technický sektor:  Jirka, Dolík, 
Oddíloví vedoucí:  Afrika, Alík, Comp, Déňa, 

Einstein, Elza, Honza G. Léňa, Misha, 
Nikča, Pavouk, Velký Žižka, Zrzek 

 
Důležité:  
Prosíme, nezapomeňte kartičku zdravotní 
pojišťovny, kopii očkovacího průkazu a 
všechny vyplněné formuláře (zdravotní 
posudek dítěte (kdo nezaslal před létem), 
bezinfekčnost, souhlas s ošetřením a 
předáním informací o zdrav. stavu dítěte). 
Bez platných potvrzení nemůžeme dítě na 
tábor přijmout. Děkujeme. 
 

   
 

 
Není tomu tak dlouho, co jsme se s
jako parta vesmírných dobrodruhů a už zase píšeme 
táborové noviny! Pro letošní rok jako obyvate
fantastické krajiny Středozemě, kde si opět 
s kamarády užijeme spoustu her a zábavy.
 
Tábořiště jsme přes rok zase zvelebili, takže se 
můžete těšit na renovovanou koupelnu, nově 
natřenou krčmu, umytý písek na hřišti a zbrusu nové 
kopřivy! 
 
O všem vás 
najdete noviny a další důležité zprávy. Kdo by si rád 
zkrátil čekání na tábor, může si zatím zopakovat 
zážitky z
http://jirkaafrika.rajce.ne

www.sptlomnice.cz  

Něco končí, něco začíná…
 
Středozem se pomalu probouzí ze svého spánku, z míru, který zde panoval po několik 
desítek let. Začínají první malé šarvátky o prsteny, které podle bájných legend a mýtů 
poskytují svému nositeli velkou moc. Malé boje ale brzy přerostou v
většího, v něco, co si nikdo z nás nedovede představit.

Trpasličí národ v čele s králem Durinem se vydává na cestu d
katakombách by se měl skrývat jeden z mocných prstenů. To, že budou ale nejdříve 
muset porazit skřety, je ani trochu neodrazuje. Nekromant Mortimor začíná spřádat 
plány, jak se zmocnit města Minas Tirith, zatímco Sauron spřádá plán
který se v tomto městě nachází. Pán Pekelných stvoření Mériodin touží po více moci. To, 
že elfové zrovna vysílají skupinu nesoucí prsten, mu hraje do karet. 

Jak se tyto příběhy rozvinou dále, se dozvíte již brzy na táboře.

 

Rok s rokem se sešel… 

Není tomu tak dlouho, co jsme se s vámi rozloučili 
jako parta vesmírných dobrodruhů a už zase píšeme 
táborové noviny! Pro letošní rok jako obyvatelé 
fantastické krajiny Středozemě, kde si opět 

kamarády užijeme spoustu her a zábavy. 

Tábořiště jsme přes rok zase zvelebili, takže se 
můžete těšit na renovovanou koupelnu, nově 
natřenou krčmu, umytý písek na hřišti a zbrusu nové 
kopřivy!  

O všem vás budeme informovat na našem webu, kde 
najdete noviny a další důležité zprávy. Kdo by si rád 
zkrátil čekání na tábor, může si zatím zopakovat 
zážitky z minulých roků na naší fotogalerii:  
http://jirkaafrika.rajce.net 

 
Telefon na tábor: 606 384 400
E-mail na tábor: 
Vzkazy: 
(vzkazy a ema
pohledy
 
Adresa tábora: 
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01, Rabštejnská Lhota
 
Pořadatel tábora: SpT, Sdružení pro tábor,
TOM 19076, IČO 72059681
 
Konec tábor
 
Hlavní vedoucí tábora: 
Jakub Jaček, držitel osvědčení MŠMT ČR pro HVT

 

PŘEDČÍSLÍ NOVIN 

Něco končí, něco začíná… 

míru, který zde panoval po několik 
alé šarvátky o prsteny, které podle bájných legend a mýtů 

poskytují svému nositeli velkou moc. Malé boje ale brzy přerostou v něco mnohem 
nás nedovede představit. 

 
králem Durinem se vydává na cestu do starého města, v jehož 

mocných prstenů. To, že budou ale nejdříve 
muset porazit skřety, je ani trochu neodrazuje. Nekromant Mortimor začíná spřádat 
plány, jak se zmocnit města Minas Tirith, zatímco Sauron spřádá plány, jak získat prsten, 

tomto městě nachází. Pán Pekelných stvoření Mériodin touží po více moci. To, 
mu hraje do karet.  

se dozvíte již brzy na táboře. 

Informace pro Vás 

Telefon na tábor: 606 384 400 
mail na tábor: lidehvozdu@sptlomnice.cz 

Vzkazy: http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy 
(vzkazy a emaily tiskneme a společně s dopisy  a 
pohledy předáme táborníkům) 

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 24. 8. 2018 v 11:00 

Hlavní vedoucí tábora:  
Jakub Jaček, držitel osvědčení MŠMT ČR pro HVT 


