
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: úterý 7. 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. 

Objevilo se pirátské vysílání! Narušilo nám nástup, z reproduktorů zaznívala 

hesla jako „je to lež, LEŽ!“. Naše M.I.R.Ď.a.s.ová hesla na plakátech byla ráno 

přeškrtaná a přepsaná! Co se děje? Kdo za tím stojí? A proč na to prezidenti 

reagovali tak podrážděně? 

Naštěstí se stále vydělává! Peníze nám vládnou a my jich chceme co nejvíc. 

Posádka bohatne, těží, sází, hraje a peníze se přelévají každou minutou. 

Akcie se dají utratit za VIP sprchu, „fasttrack“ v obědové frontě nebo za 

dobrotky v dnes poprvé otevřeném bufetu.  
 

Jako i předchozí dny, dnešní dopoledne bylo zasvěcené nácviku 

dovedností. Vedoucí se dnes k týmům losovali, a to za 

přítomnosti půvabné Lotynky Šťastné. Zbyl čas i na trénink 

evakuace. Po výborném kusu špagetového monstra (obědě) 
následovala odpolední hra. Cílem bylo získat zašifrovaný 

vzkaz a nenechat se u toho vybít vedoucími. Běhalo se. Poté 

se oddíly řídily vyluštěným vzkazem a naštěstí identifikovaly 
zdroj pirátského vysílání. 

Později odpoledne si mohla posádka vsadit na volejbalový 

zápas mezi vedoucími. Nutno podotknout, že vyhrál tým Marťas-

Martin-Barča a někteří sázkaři si tak přišli až ke statisícům 
akcií. 

Scénkou nás provedly skvostné Pixie a Trixie, které 

vyzpovídaly paní Plodnou, nositelku genetické informace. 

V čase vytváření těchto novin se tábořištěm ozývá hudba, 

posádka tančí v rytmu diska na vesmírné diskotéce. 

 

BODÍKY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 12 b 

Zaplaťáci – 16 b 

Zlaťáci – 16 b  

Rukrů – 14 b 

Platoni – 17 b 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Na večerním 
nástupu se 

rozdalo přes 
4 200 000 

akcií!! 

Hnědovlasá 
kráska si brousí 

zuby na 

hnědovlasého 
krasavce, že by 

táborová láska?! 

 

 nástupu  

Dnes papáme: 

snídaně: chleba 
s marmeládou 

oběd: pórková polévka a 

boloňské špagety 

svačina: okurka a 
rohlík 

večeře: bramboračka  
 

Ministerstvo všemoci  SpT varuje:  hazard může způsobit závislost.  

mailto:dolane@sptlomnice.cz

