Tallhoferův

Dol Dnes
STŘEDA 3.7.2019

Bitva ve Wessexu se nevydařila. Sourozenci se vůbec nesoustředili, spíše se předháněli
a celé dobývání bylo zmařeno. Po této prohrané bitvě se Axel rozhodl, promluvit si s nimi.
Ti se po promluvě s Axelem usmířili a Leif navrhl, že by se mohli zase posunout o kus dál
a obsadit další území, tentokrát na Islandu.
Ten je bohužel pustý a nejsou tam žádné zdroje obživy. Všichni se dohodli, že půjdou na
lov. Někdo si ulovil srnu někdo zase kance.. Bylo to výborné. Po vydatné večeři
se rozhodli, že je to na Islandu moc nebaví a že tam nejsou žádná místa pro nové
obyvatele. Vydali se hledat další místa.. Thorfin se přidal do debaty a vzpomněl si, že mu
kdysi dávno Leif říkal o neznámém místě zvaným Vinland…

Aktuální novinky:
Bodování oddílů vypadá následovně…
Modří– Leifsoni (14 bodů - území)
Zelení – Zelkingové (12 bodů- území)
Červení - Thorvaldovy děti (17 bodů- území)
Žlutí– Mořští vlci (21 bodů- území)
Fialoví - Skrillové (21 bodů- území)
Oranžoví - Berserkové (14 bodů- území)

Co bude dnes dobrého ?
Snídaně: chléb s taveným sýrem
Oběd: frankfurtská polévka, boloňské špagety
Svačina: zelenina
Večeře: dětmi uvařený vývar z ulovené zvěře

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí : Míša
Programový vedoucí: Jonáš
Vedoucí oddílu:
Modrá - Sam
Zelená - Lucík
Červená - Ondra a Kája
Žlutá - Barča
Fialová - Ema a Honza
Oranžová - Marťas a Míra
Technické zázemí:
Vedoucí tech. sektoru: Marťas
Zásobování: Marťas a Petr
Zdravotník: Míša (i Barča)
Kuchaři: Jenda, Námořník a Pavlos
Noviny: Míša
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 13. 7. 2019 v 9:30 hod.

Co náš čeká?
Celý tábor se vydá na dva dny hledat a
prozkoumávat doposud nikomu neznámé
místo zvané „Vinland“.

Hlavní vedoucí je Michaela
Uhlířová, držitelka oprávnění
MŠMT.
Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy
nebo posílat emaily na adresu dolane@sptlomnice.cz.
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