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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. 

Hned ráno jsme se vydali do nového sektoru, který sliboval dostatek plata na 

vytěžení. Zjistili jsme, že se v tomto sektoru nachází partyplaneta Juch juch,  

na kterou se vydáme hned zítra. Tam se údajně konají ty nejlegendárnější party 
v celém blízkém vesmíru a taky je zde možno navštívit vyhlášené kasíno.  

Zastavit by se snad mohl i DJ Arnoštek, ale kdo ví…? 

Dnešní těžba vůbec nedopadla špatně, každý tým si přišel k nějakému platu.  

 

Dopoledne jsme se vydali na velkou hru. Vycházelo se po 

oddílech, čekala nás trasa asi 10 km. Na té posádka plnila 

úkoly v jednotlivých stanovištích, procvičila si morseovku, 

prošla minové pole, hrála hřebíkovanou a spoustu dalšího.  

Díky krásnému počasí jsme si to všichni moc užili a po 
návratu bojovali. Vodními pistolemi. A to bodlo!  

Odpoledne se tančilo v krčmě, vedoucí hráli volejbal, hráli 
se deskovky.  

Večerní nástup doprovázela scénka oblíbených šmelinářů, kteří 

mimo jiné vyplatily oddíly za pomoc při včerejší noční hře. 

 

NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 40 b 

Zaplaťáci – 41 b  

Zlaťáci – 39 b 

Rukrů – 35 b 

Platoni – 46 b  

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Krakoušeček hledá 

sponzoříčka! Kraky potřebuje 

záchrannou síť, která by 

bránila volejbalovým míčům 
neustále padat do potoka. 

Protože to se děje. 

Neustále. Pořád. Hlavně 
Krakymu.  

 

Šmelinář Sam vydělává těžké 
peníze! Táborníci se 

nechávají oškubat jak 

kuřata! 

 

Dnes papáme: 

snídaně: chleba 
s medovým máslem 

oběd: výletová svačinka 

svačina: výletová 

svačinka  

večeře: guláš s kolínky 
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