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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. 

„Pozor pozor. Důležité hlášení pro všechny členy posádky! Nastala krizová 

situace. Z nevysvětlitelných důvodů došlo k poruše na stanici. Hrozí nám srážka 

s neznámým orbitem. Dle informací nouzového štábu v čele s prof. Havelkou  

poruchu způsobil výbuch skladů. Následky mohou být katastrofální. Šance na 
záchranu jsou mizivé, ale nikoliv nulové...“ 

…ozývalo se dnes odpoledne z úst reportérek. Posádka nelenila a začala 

prozřetelně shromažďovat materiál na opravu.  

Během poslouchání pirátského vysílání s Pixie a Trixie dostala posádka pokutu  

od generálky rozvědky. Takový poslech tu evidentně není povolen. Ale kdo má vůbec 
pravdu? A existuje?  

V podvečer byla dokonce zahájena činnost odboje.  

Dopoledne jsme hráli hru v oddílech, cílem bylo nasbírat 

dostatek komponent na opravu stanice, sbírala se 

elektronika, plasty, kovy, kyslík a voda. Odpoledne posádka 

využila taneční kroky naučené včera na planetě Juch juch. 

Pomocí těch se pohybovala mezi jednotlivými stanovišti. 

Překvapivě šlo o jednu z fyzicky nejnáročnějších her a 

z pozice vedoucího mohu potvrdit, že byla také extrémně 

zábavná na pohled. Máme tu bezpochyby tanečníky výborné, i 

některé trochu slabší. Ale užili jsme si to všichni. Večer 

byla volná zábava a také rozdělování a balení na zítřejší 
dvoudenní výlety. 

 
NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 50 b  

Zaplaťáci – 49 b 

Zlaťáci – 43 b 

Rukrů – 40 b 

Platoni – 49 b 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Dnes ráno musel být posunut 

budíček, a to kvůli včerejší 
mega diskotéce. Posádka se 

ráno kolébala ze stanů a 
bylo více než patrné, že 

utancované nožky by ještě 

odpočívaly. Rozcuchané 

vlasy a unavené tváře 

dokazovaly, že toho včera 
táborníci taky nemálo 

vypili (samozřejmě nealko 

😊). 

Odpoledne proběhlo hromadné 
focení, obdivovali jsme 

vynikající kostýmy. Těšte 
se na galerii. 

 

Dnes papáme: 

snídaně: kuličky a 
müsli s mlékem 

oběd: zeleninová 

polévka a lečo s 
bramborem 

svačina: mrkev, 
okurkový salát a rohlík 

večeře: chleba 

s česnekovou pomazánkou 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

