
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: středa 8. 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. 

Generálka rozvědky nezvládá situaci! Pirátské vysílání nemáme pod kontrolou! 

Ředitel stanice se obává reakce prezidentů. Je posádka vůbec ještě v bezpečí? 

Doktor Havelka, hlavní mozek stanice, si u šmelinářů zakoupil zbraň.  

Je to vážné? Opravdu je třeba se tolik bát? 

Stay tuned. 

Dopoledne jsme si společně zahráli několik skupinových her 
v lese. Zopakovali jsme si táborové klasiky jako je BANG!, 

hokkaido nebo městečko Palermo. I v těchto hrách se dalo 

přijít k penězům a někteří této příležitosti náležitě využili. 
Pak si odvážlivci mohli zahrát hru HUTUTU na volejbalovém 

hřišti, takže spousta z nich (nás) skončila od hlavy k patě 

od písku. Nevadí. Pro vítězství cokoliv 😊. 

Po poledním klidu nás čekala velká hra. Kolem tábořiště 
prolétla kometa velmi bohatá na plato, které bylo nutné (a 

lukrativní) vytěžit.  

Později odpoledne přišel déšť, proto jsme byli nuceni schovat 

se v krčmě. Nemarnili jsme čas, mastili jsme bingo a bohatli.  

Ve večerní scénce se objevily dvě nové postavy, šmelináři.  

 BODÍKY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 15 b 

Zaplaťáci – 18 b 

Zlaťáci – 21 b  

Rukrů – 18 b 

Platoni – 18 b 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Vrátil se nám vedoucí 

Samulka, který včera 

odjel. Je z něj oficiálně 
vysokoškolák! Hurá! 

Táborník Q vracejíce se ze 

sprchy v čase čtení večerní 

pohádky rozbrečel Natálku. 
Smíchy. Snažil se nerušit 

chůzí po štěrku natolik 

důkladně, že předvedl chůzi 

vrcholně podivuhodnou až 
k smrti rozesmávající.  

Baví nás to! <3 

 

 

Dnes papáme: 

snídaně: chleba se 
sýrem 

oběd: kuřecí vývar 

s písmenky a čočka s 
párkem 

svačina: zeleninka a 
rohlík 

večeře: čočková polévka 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

