
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: středa 15. 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. 

Profesor Havelka byl nalezen mrtev na palubě 5. Dle očitých svědků byl 

chladnokrevně zastřelen prezidenty. Zanechal po sobě odkaz na zbytek svého pečlivě 
zašifrovaného deníku. Zkušeným jednotkám netrvalo dlouho, než text deníku 

dešifrovaly a zjistily, že plato samo o sobě žádnou cenu nemá. Nejraději bychom 

s prezidenty, podvodníky udělali krátký proces, ale znemožňuje nám to jejich 

zbabělý útěk. Pixie a Trixie se rozhodly, že posádku nenechají v takové 

nespravedlnosti a ve večerním vysílání vyzvali všechny k vytvoření odboje proti 

prezidentům. Všechny jednotky souhlasily a v maskách se nyní vydávají vstříc 

rebelii. Co se stalo s doktorem Umma Nguou, hlavním vědcem projektu M.I.R.Ď., 

a.s. 1? Podaří se nám ho najít a poskládat všechny kousky příběhu do sebe? 

Dopoledne jsme museli zastavit na jedné z vedlejších 

planet a dočerpat chybějící zásoby. Děti dravě lovili 

vedoucí za pomoci fuskometů. Po obědě jsme na různých 
místech kolem tábora nacházeli kousky Havelkova deníku.  

Špatné počasí nás zahnalo pod jednu střechu, což nám 

nevadilo, protože jsme mohli uspořádat hudbou 
doprovázený kvíz týkající se vedoucích.  Táborníci se 

nenechali zastrašit záludnými otázkami a vedli si přímo 

výborně. Večerní vysílání Pixie a Trixie všechny 

usvědčilo v pochybách o poctivosti prezidentů. 

V rozhovoru vystoupil na loď včera propašovaný kosmonaut 

Novotný, který vše svou výpovědí jen potvrdil. 
Pastafariánka pak všem rozdala masky odboje, které si 

nyní každý zdobí podle svého. Večer nás možná čeká noční 
výprava do vesmírného prostoru.   

BODY ODDÍLŮ: 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 61 b 

Zaplaťáci – 55 b 

Zlaťáci – 55 b 

Rukrů – 50 b 

Platoni – 58 b 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Padly první tvrdé tresty. 

Valíme oči, protože doteď 

bylo chování vzorné. Tři 

táborníci si hodili o svůj 
trest kostkou.  

Natálku popadla múza a 

začala v táboře hledat 
modely na focení. Výsledky 

jsou více než uspokojivé. 

Pokochejte se sami. 

 

Dnes papáme: 

snídaně: chleba se 
sýrem 

oběd: vývar 

s nudličkami a dukátové 

buchtičky 

svačina: ovocný kompot 
a rohlík 

večeře: chleba s 

rybičkovou 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

