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11. 8. 2018 CENA 2000 TDA 

SERVIS 
Předpověď na neděli: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Sýrová pomazánka, čaj 

Oběd: Hráškový krém, vepřové na paprice s 

houskovým knedlíkem 

Svačině: Jablka a rohlíky 

Večeře: Krupicová kaše 

 

Počasí: 

Dnes jsme měli příjemné slunečné počasí. 

Obloha byla sytě modrá s občasnými bílými 

obláčky. Do večera odpluly i ty, takže nám na 

večerní program krásně svítily hvězdy.  

 

Noční hlídka: 

Posádka kapitána Žižky + 

Posádka kapitána Zrzka 

 

Vedoucí dne: Žižka 

Služba dne: 

Pravá ruka: Kořalka  

Kuchyně: Klára F., Karolína M., Anna V. 

Uklízecí četa: Lucka D., Kuba M., Ema P., 

Tadeáš B. 

Topiči: Matěj S., Pavlína K. 

 

 

Hláška dne: 2 Břichy přijela na nečekanou návštěvu:  
"Tak jsem tady, přijela jsem na ples třetího turnusu!" 

Láska, asteroidy a komety 
 
První táborový den přinesl do této rubriky nečekané 
ovoce. Běžně jsme zvyklí se při prvním dni v tomto 
ohledu příliš nerozepisovat, nýbrž není o čem, ale 
letos je tomu jinak.  
Vyloženě zajímavý nám přijde fakt, jak se někteří 
rodiče těší na to, jak a v jakých příležitostech se v 
naší rubrice vyskytne Bambůča. Tak snad to udělá 
radost : DAN VLACH CHTĚL BÝT S BAMBŮČOU V 
ODDÍLE. Více, než je obvyklé.  
Uvidíme, jak se nám tito již známí aktéři v této 
rubrice znovu osvědčí. Zatím vypadají nadějněji než 
loni. 
Ovšem, i nám již známá, Anička Vlasáková projevila 
jisté sympatie ke Kořalkovi, stejně jako minulý rok. 
Vyloženě mu prý "skočila do náruče".  
Jsme ale pouze u prvního dne, nikdo neví, jak se 
situace zítra změní, protože všichni mladí hoši 
napjatě očekávají příjezd Ádi  Trbuškové.  
Vše pro vás budeme pečlivě sledovat.  

 

Co nás čeká? 
 

 

Zítra se už podíváme, jak se daří kapitánu 
Reynoldsovi a jeho posádce. Kapitán, Jayne a Zoe 
plánují nachytat bandity. V přestrojení nachytají 
léčku. Jestli jim ale léčka vyjde, to se dozvíme až 
následující den.  
 
Zároveň ale kapitán potřebuje, aby se jeho loď 
nepřeplňovala. Z předchozího lupu mu zbývá 
spoustu zboží, které potřebuje prodat a hodilo by se 
mu i nabrat nějaké pasažéry, aby zamaskoval svoji 
kriminální činnost. Jak se mu povede prodej? Koho 
nabere na svoji loď? Odhalí Aliance jeho 
protizákonné obchody? To se nechme překvapit.  

Příběh vesmírných kovbojů 
 
Ve večerních hodinách přiletěli již poslední táborníci - obyvatelé planet pod nadvládou Aliance. 
Táborníky nejprve čekal let vesmírem, po kterém následoval příchod generála Aliančních vojsk. Táborníci 
byli naverbováni do řad Aliance pod hodností Vesmírného Kadeta a dále se spolu se svými kapitány 
vydali prozkoumávat okolní planety a hledat svoje spolubojovníky. Slunce se už blížilo k západu, když 
generálové vzali svoje vojáky na projížďku po okolních souhvězdích, aby vojáci znali svoje okolí a byli 
schopni se po něm samostatně pohybovat.  

 

 

Tallhoferův Dol ožívá! 
 
4. turnus táborů SpT právě začal! V brzkých dopoledních hodinách jsme v tábořišti vystřídali naše 
kamarády z 3. turnusu a připravili základnu na naše dobrodružství. Během odpoledne přijeli děti, 
nejdříve pomalu, pak jako lavina, zaplnily naše stany a rychle obnovili stará přátelství a seznámili se s 
novými táborníky.  

Zbývající táborníky dovezl kolem páté hodiny Tallhoferův expres. Společně jsme se všichni sešli v krčmě, 
kde jsme představili naší partu vedoucích a proběhlo seznámení s tábořištěm.Ukázali  jsme si také hlavní 
orientační body - krčmu, kadibudky, hřiště a ohniště, abychom se tu neztratili.  

Večer jsme bohužel kvůli suchému počasí vynechali táborový oheň, ale bohatě jsme si to vynahradili 
večerní uvítací hrou. Poprvé jsme si sborově zazpívali letošní táborovou písničku a pak jsme se vydali do 
hajan.  

 

http://www.sptlomnice.cz/

