
 
 

Vesmírná loď M.I.R.Ď., A.S. 2 dnes 

den: čtvrtek 16. 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. 

Rozhodli jsme se opustit prohnilou loď plnou lží a podvodů. Dnes jsme se rozhodli 

pro návrat na Zem. Cestou jsme míjeli vytěžené sektory.  

Posádka si uvědomuje, že peníze BBB nemají žádnou hodnotu a že dva týdny 

pracovali pro nic. Bouří se a žádají odplatu.  

Guvernérka banky Bau ani její asistentka není připravena čelit útokům na svou 

osobu, proto zbaběle odchází ze hry s tím, že za nic nemůže. Posádka žádá smrt 

prezidentů! 

Zítra budeme pátrat po obou zrádcích. Jak to všechno dopadne? Nepřelaďujte. 
 

Dopoledne jsme hráli hru „kolo štěstí“. Je to jedna 

z nejoblíbenějších, ale i nejvíce frustrujících her. Na 

několika stanovištích čekaly na oddíly různé úkoly, šlo např. 

o skořápky, kámen-nůžky-papír, hod mincí panna nebo orel, 
tažení srdcové karty apod. Jak asi sami tušíte, hra se 

protáhla a táborníky značně vyčerpala, po neúspěchu u 

stanoviště se totiž museli vracet o stanoviště zpět a 

několikrát se bohužel vraceli až na samý začátek hry.  

Odpoledne přineslo poslední velkou hru, tradiční okruh Marie 

a Agnes. Na několika stanovištích táborníci naposled ověřili 

získané táborové dovednosti (mapy, šifry, morseovka, přežití, 

ohně, uzle apod.). 

 NÁZVY ODDÍLŮ 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) - ??  

Zaplaťáci - ?? 

Zlaťáci - ?? 

Rukrů - ?? 

Platoni - ?? 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Dnes naši táborníci 

povečeřeli v táborové 

restauraci. Děti měly na 

výběr mezi jídly a různými 

přílohami. Zvolit si mohly 

burger nebo kuřecí řízek 

s téměř jakoukoliv 

bramborovou přílohou. Poté, 

co se slavnostně oblékly, 
byly usazeni podle své 

jmenovky do krčmy. Jejich 
oddílový vedoucí jim za 

doprovodu vážné hudby 

nosili do objednané chody, 

došlo i na dezert.  

Všichni si pochutnali a my 

moc děkujeme kuchyni! <3 

Kuchař Mára dnes v kuchyni 

nachodil 13 000 kroků, je 

to srdcař. 

 

Dnes papáme: 

snídaně: chleba 
s Nutellou 

oběd: zeleninová 

polévka a rajská omáčka 
s kolínky  

svačina: mrkev a rohlík 

večeře: restaurace!! 

(řízek nebo burger 
s bramborovou 

kaší/hranolkami/kroketa

mi/americkými…) 

 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

