
 

Předčíslí Cena: 2000 tda 

Všechny podrobnosti a důležitosti najdete na www.sptlomnice.cz 

  

Ve zkratce 
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 
15. 8. 2020 mezi 17:00. a 18:30. 
 
Dříve než v 17:00 vás nemůžeme pustit do tábora 
(z  ůvodu nutné pauzy mezi jednotlivými turnusy). 
Protože očekáváme letos velký nápor aut, na který 
nemáme v tábořišti kapacitu, parkujte prosím 
na parkovišti v Rabštejnské Lhotě u obecního úřadu 
(naproti koupališti). Tam už na vás budeme čekat 
od 16:30, zavazadla budeme svážet hromadně a vás 
nasměrujeme procházkou do tábora, je to cca 500m.  
 

 
 
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 zdravotním stavu dítěte). 
Bez platných potvrzení nemůžeme dítě na tábor 
přijmout. Děkujeme.  
 
Tým táborových vedoucích: 
Hlavní vedoucí: Jakub Jaček (Krtek) 
Zástupce h.v.: Václav Sobotka (Červ) 
Program: Pája, Mel 
Zdravotník: Káťa V. 
Kuchyně: Léňa V., Ája, Áďa, Elza 
Technický sektor: Jirka, Einstein, Kořalka 
Oddíloví vedoucí: Afrika, Comp, Červ, Déňa, Dolík, 
Honza, Léňa, Misha, Nikča, Štěpa, Velký Žižka, Vojta, 
Zrzek 
 

72 samurajů 
 

 

 

 

 
 

Vedoucí, na Konec vesmíru! 
 

Všichni tohle volání známe a znamená pro nás, že se něco dalšího chystá! Ozývá se většinou 
do poledního klidu a svolává vedoucí k poradě a k dalšímu programu. Máme pro vás připravené hry, cechy 
a dovednosti, výlety, táboráky a diskotéky a další táborové zábavy, na které jste zvyklí a k tomu nějaké novinky! 
Na tábořišti jsme spolu s ostatními turnusy SpT přes rok opět zvelebovali a opravovali, takže je připravené na další 
várku rozdováděných dětí a vedoucích. 

Bude to letos 15. ročník, kdy se 4. turnus SpT uskuteční a my všichni už se nemůžeme dočkat až se znovu 
ubytujeme v Tallhoferově dole a rozběhneme se do okolních lesů vyzbrojeni pouze ponožkami a fantazií! 

A co vy? Těšíte se? 

 

Žijeme online! 
  
Na našich stránkách naleznete pro každý den nové 
táborové noviny, kde si přečtete reportáže 
z uplynulého dne a stručné informace k tomu 
nadcházejícímu. 
Oprášili jsme i naší fotogalerii, kam budeme dávat 
fotky z her i z všedního dění v táboře. Zatím si tam 
můžete připomenout minulé ročníky: 
http://jirkaafrika.rajce.net 
  

 
 
Letos jsme si pro vás připravili dokonce dvě intra! 
Odkazy najdete na našich webovkách. 

Informace k táboru 
 
Telefon na tábor: 606 384 400  
E-mail na tábor: lidehvozdu@sptlomnice.cz 
Vzkazy: 
http://www.sptlomnice.cz/index.php/vzkazy  
(vzkazy a emaily tiskneme a společně s dopisy a 
pohledy je 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 29. 8. 2020 v 11:00  
 
Hlavní vedoucí tábora:  
Jakub Jaček, držitel osvědčení MŠMT ČR pro 
HVT 

Japonský císař se rozhodl, že potřebuje ve svých službách novou 
generaci prvotřídních samurajů, a právě proto bude 72 vyvoleným poskytnut ten 
nejlepší možný výcvik. Mladé muže a ženy čeká ve výcvikovém táboře cvičení s 
katanou, boj s holí, střelba z luku, či výuka boje holýma rukama. Budou se učit 
najít rovnováhu cestou jógy. Mistři se budou věnovat výuce morálního kodexu 
Bušidó (cesta válečníka), výuce samurajské etiky, či historie samurajů. Na ty 
nejschopnější, kteří zdárně zdolají celý výcvik, čeká nejvyšší odměna. Budou se 
moci připojit ke svým mistrům, zkušeným samurajům a budou mít tu čest sloužit 
císaři a své zemi.  

A protože mají všichni rádi příběhy o dobrodružství, bude stařičký 
mistr, který zažil už mnoho zim, vyprávět po večerech mladým bojovníkům 
příběhy z dob minulých, příběhy o chrabrosti, lásce a odvaze těch nejslavnějších 
samurajů celého Japonska. 
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