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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. 

Vám na Zem posílá pozdrav několik milionářů!!! 

Zdá se, že naše bohatství nemůže být větší! Vyděláváme miliony a miliony!  

Planeta Juch juch nezklamala. Nacvičené tanečky, zahrané scénky, prozpívané 

karaoke a vymetené kasíno je toho důkazem. Večer opravdu dorazil legendární DJ 
Arnoštek!  

Neuvěřitelné se stává skutečností. Vesmírně nesmírná zábava v plném proudu. 

Hudba, koktejly, svítící náramky a třpyt! Z Talhofferova dolu se dnes stalo 

hedonistické doupě! Všechno se leskne, láká a navíc je dostupné! Život už nikdy 

nebude jako dříve. 
 

 

Dnešní dopoledne jsme strávili všichni společně v suchu 

v krčmě. Zkoušeli jsme tančit, zpívat a hádat filmové 

soundtracky. Po nekonečném obědě (nekonečný, protože si snad 

každý přidal) jsme se vydali na místečka a v oddílech 

nacvičovali scénku na téma „Jak prezidenti poprvé objevili 
plato a stali se slavnými“. Moc jsme se nasmáli, všechny 

týmy této aktivitě věnovali spoustu energie a bylo to znát. 

Kromě parádních hereckých výkonů jsme mohli vidět i výborné 
kostýmy. 

Odpoledne se otevřelo kasíno, které lákalo na kostky, poker, 

karty, hry a jiné. Právě tady si posádka přišla na velké 

peníze. Po zavření kasína následovala diskotéka, na kterou 

dorazil i očekávaný DJ Arno <3. 

 
NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) ?? 

Zaplaťáci ?? 

Zlaťáci ?? 

Rukrů ?? 

Platoni ??  

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Vytvořit páry na dopolední 

výuku tanců se jevilo jako 
velmi obtížné, ale nakonec 

jsme to zvládli. S výběrem 

partnera byli někteří 
nakonec velmi spokojení, 

přesto se největší oblibě 

těší mazurka, u které se 

partnerky měnily.  

Při diskotéce si mohla 
posádka zakoupit výborné 

míchané koktejly od našeho 

Samíka. Kuchyň jim zase 

nachystala občerstvení, 
vybírat si mohli mezi 

kouzelnou miskou, 

intergalaktickým nákypem, 

vesmírnou štikou a 

batátovým vrtákem.  

Dnes papáme: 

snídaně: chleba s 
pomazánkou 

oběd:kmínová polévka a 
rýžová kaše 

svačina: koláč 

večeře: brokolicová 
polévka 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

