
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: pondělí 13. 7. a úterý 14.7. 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. 

Posádka se vydala po souřadnicích, které se objevily v pirátském vysílání. Cesta 

jim trvala dva dny a jednu noc. Proto se i naše noviny na den odmlčely. Trasa 

nebyla jednoduchá, ale počasí a konstelace hvězd hrály v náš prospěch. Rozdělili 

jsme se na tři jednotky a v pondělí dopoledne vyrazili na cestu. Všichni jsme 

ušli přes 15 km za den. Po návratu do tábořiště jsme bohužel zjistili, že jsme 

nenalezli pravdu, jak slibovalo pirátské vysílání. Souřadnice jsme špatně 

pochopili a museli se společně vydat na cestu znovu, tentokrát snad po správné 

cestě. Dorazili jsme na opuštěnou planetu, kde jsme nalezli posledního  

přeživšího člena vesmírné výpravy M.I.R.Ď.A.S 1. Toho jsme tajně propašovali na 

stanici a budeme doufat, že nám v budoucnu pomůže. 

 

Nejstarší skupina přespala na krásné zřícenině hradu Strádov. 

Střední skupina rozbila svůj tábor na vrcholu kopce Smrčina a 

nejmenší našli útočiště pod nedalekým Rabštejnem. Všechny 

výlety proběhly až na pár odřenin a žihadel v pořádku. Každý 

jeden člen posádky zažil větší či menší dobrodružství. Když 
se oddíly vrátily do tábora, zbytek dne strávily tím, že se 

snažily dostat se z minového pole. Později nás čekala už jen 

výprava za astronautem, scénka a očekávaná večerka. Dobrou 
noc všem. 

 

NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) - ??  

Zaplaťáci - ?? 

Zlaťáci - ?? 

Rukrů - ?? 

Platoni - ?? 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

„Hlavní vedoucí s Jonášem 

pudrují na hřišti, protože 

mají spoustu peněz.“ a 
podobné skvosty vycházeli 

ze spoelčných her, na které 

došlo během pauziček 

dvouděňáku. 

Vedoucí Bau usnula během 

pauzy dvoudeňáku 

nejstarších tak tvrdě, že 

po probuzení absolutně 

neměla šajna, kde se 

nachází a byla zmatenější 
než obvykle.  

 

Dnes papáme: 

snídaně: chleba s 
marmeládou 

oběd: těstoviny a 

vepřovka vařené v 
kotlíku 

svačina: jablíčko 

večeře: svíčková 

se šesti a terčem  

mailto:dolane@sptlomnice.cz

