
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: neděle 5. 7. 2020 

 

 

 

 

 

CO SE DNES DĚLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Těžba plata započala! První peníze vydělány! Bohatství na dosah!! 

Dopoledne proběhlo rozdělení do týmů, při kterém každý člen posádky obdržel svou 

visačku s fotografií k identifikaci. Takto vzniklé týmy si vytvořily své názvy, 

vlajky a pokřiky, které mohly při večerním nástupu představit. Také jsme se 

dozvěděli, že u oddílů nebudou jedni a ti samí vedoucí po celou dobu tábora,  

ale vedoucí se budou u oddílů měnit na základě losování. A to zní skvěle, ne?  
 

Po budíčku nás čekal úklid vesmírného prostoru, úkolem bylo 

co nejrychleji nasbírat zákeřné asteroidy, které byly později 

vyměněny za první bankovky.  

Odpoledne proběhl výcvik těžebních specialistů v oborech 

Morseova abeceda, uzle, zdravověda, šifry, civilní 

dovednosti apod. Získané dovednosti se budou jistě hodit.  

Večer nechyběl oheň a zpívánky. Odvážlivci si mohli 

přivydělat sólovým zpěvem a my byli svědky bezkonkurenčních 

výkonů. Nutno říct, že posádka je velmi štědrá, ani hudebník 
ze zpívánek neodcházel s prázdnou kapsou.  

 

NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) 

Zaplaťáci 

Zlaťáci 

Rukrů 

Platoni 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Dnes se v našem tábořišti 
octl cyklista, který dojel 

ke kadibudkám (kýžený 

cíl?), následně se otočil a 

jel zpět. Interesantní! 

Fanynka má andělský zpěv! 
Nejlepší sólo! Hrobové 

ticho při jejím výkonu je 

toho důkazem. 

Viktor disponuje nevídanými 

hereckými schopnostmi!! 

Projevil se při výuce 
civilních dovedností. 

Valíme bulvy.  

Dnes papáme: 

snídaně: chleba 
s Nutellou 

oběd: hrachová polévka 

s krutony a vepřové 

výpečky s brknedlíkem a 
zelím nebo špenátem 

nebo obojím       

svačina: meloun 

večeře: palačinky 
s marmeládou nebo 

kakaem 

 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

