
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: pondělí 6. 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. 

Máme se dneska fajn, je nám hej.  

Pondělí přineslo další peníze! Vyděláváme a moc nás to baví. Posádka nalézá 

vlastní způsoby, jak si k akciím pomoci. Peníze kolují a frčí to! 

Roztáčíme hvězdná kola, nálada prostě skvělá.  
Je to fajn, fajnový.   

 

 

 

 

 Dnešní dopoledne posádka využila ke zdokonalení svých 

dovedností v oborech aka mapy, Morseovka (viz včerejší 
noviny). Hned odpoledne je mohla zužitkovat, a to ve hrách, 

kdy těžila plato. Proběhlo celkem 10 her, běhalo se, luštilo 

se, bojovalo se a vydělávalo se. Navečer se uskutečnil se 

pingpongový zápas mezi Samem s Marťasem a Verunkou s Eliškou. 

Hrálo se o dost! Vyhráli muži a ženy tak s těžkým srdcem 
odevzdaly akcie.  Nevadí, zítra je taky den. Ostatní fandili 

nebo hráli deskovky.  

Co asi přinese zítřek? Budeme dále bohatnout? Otevře se 

poprvé bufet a utratíme težce vydřené akcie za sladkosti?  

 
BODÍKY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 7 b 

Zaplaťáci – 9 b 

Zlaťáci – 10 b 

Rukrů – 10 b 

Platoni – 11 b 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Lukasíno podniká! 

Náš Luky si vymyslel 

vlastní byznys, který 

mu přináší nemalé 
penízky. Stává se tak 

jedním z nejbohatších 

magnátů vesmírné 

stanice M.I.R.Ď.a.s. 2.  
Jeho systém je prostý, 

ale účinný. Musíte ho 

prostě přehodit 

v kostce. Na čem všem 

se dnes dá vydělat, že? 

 
Dnes papáme: 

snídaně: chleba 
s pomazánkovým 

máslem 

oběd: zeleninový 
vývar a rizoto 

svačina: jablko a 
rohlík 

večeře: chleba 

s rybičkovou 

ŇAMINKY, dám si rád 

Skromné 

přáníčko: 
Naší 

Elišce 

přejeme 
krásné 

narozeni

ny a 

máme ji 

moc 

rádi! <3 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

