
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: sobota 4. 7. 2020 

 

 

 

 

 

KONFRERENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení tábora: 

Hlavní vedoucí: Míša 

Programový vedoucí: 

Jonáš a Námořník 
Vedoucí oddílu: 

Sam, Martin, David, 

Ema, Natka, Barča, 
Kraky, Ondra, Kája, 

Míra, Lucík, Danča 

Technické zázemí:  

Vedoucí tech. sektoru: 

Marťas 

Zásobování: Marťas 
Zdravotník: Míša (i 

Barča) 

Kuchaři: Jenda, Námořník 
a Pavlos  

Noviny: Barča 

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.cz 

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 

18. 7. 2020 v 9:30 hod. 

Hlavní vedoucí je 

Michaela Uhlířová, 

držitelka oprávnění 

MŠMT. 

 

Své táborníky můžete 

podporovat formou vzkazů 
na questbooku SpT: 

sptlomnice.cz/index.php/vz

kazy 

nebo posílat emaily na 

adresu: 

dolane@sptlomnice.cz. 

Posádka dorazila!  

Po rozdělení do hibernačních modulů a nácviku manipulace s vodními zbraněmi 

proběhlo seznámení s okolím a představení všech důležitých členů posádky 

vesmírné lodi M.I.R.Ď.a.s. 2. Díky hladkému průběhu jsme již večer mohli 
startovat do vesmíru s cílem vesmírná stanice.  

Všem přejeme dobrou noc s výhledem na hvězdy a těšíme se na zítřek. 

 

Zahajující konference se zúčastnily všechny významné 

osobnosti vedení vesmírné lodi. V první řadě se jednalo o 

vážené prezidenty, ředitele stanice a guvernérku banky. 

Nechyběl ani mozek celé operace – doktor Havelka, generálka 

kontrarozvědky, šéfkuchař Amaroun 1. Na malou chvíli se 

zastavil i hvězdný DJ Arnoštek. Celou konferencí nás 
provedly Pixie a Trixie, naše hlavní zpravodajky. Veškeré 

osazenstvo včetně dalších postav dalo jasně najevo, že nás 

čeká dlouhá a dobrodružná cesta.  

 

START RAKETY 

Přesně v 10 hodin 
zavelela generálka 

kontrarozvědky 

k přípravám ke startu. 
Veškerá posádka se 

dostavila před své 

hibernační moduly a 

následně byla usazena 
v modulu odletovém. 

Lodní počítač úspěšně 
zajistil celý odlet a 

nyní již pozorujeme Zemi 

z dálky.   

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Sam (ve stanu): Je tohle 

tvoje karimatka? 

Táborník X: Nikoliv. 

Sam: *vyhazuje karimatku ze 

stanu*  

Táborník X: *odbíhá si 

hrát* 

Sam: Počkej, musíme dokončit 
vybalování. 

Táborník X: *vracející se 

zpět a zakopávajíce o 
vyhozenou karimatku* JÉ 

HELE MOJE KARIMATKA! <3 

 

Dnes papáme: 

k večeři výborná 
hrachová 

polévka 

s krutónky nebo 

vlastní zásoby  

mailto:dolane@sptlomnice.cz

