Tallhoferův

Dol Dnes
ÚTERÝ 2.7.2019

Zlata máme dostatek a co teď.? Potřebujeme území!!
Náš první cíl byla největší nepřátelská pevnost. V ní jsme zjistili, že před námi
jsou dvě království – Northumbie a Mercie. Naše armáda se rozdělila na dvě
skupiny a ve stejný čas vydrancovali obě království. Unesli šlechtice a jako
výkupné žádali území. Když se všichni sourozenci sešli, aby spočítali kořist, došlo
k hádce.
Sourozenci jsou rozhádaní a co bude teď? Ukončí se tato cesta nebo se všichni
usmíří a vydají se do dalšího království.?
Aktuální novinky:
Bodování oddílů vypadá následovně…
Modří– Leifsoni (10 bodů - území)
Zelení – Zelkingové (9 bodů- území)
Červení - Thorvaldovy děti (14 bodů- území)
Žlutí– Mořští vlci (19 bodů- území)
Fialoví - Skrillové (16 bodů- území)
Oranžoví - Berserkové (10 bodů- území)

Co bude dnes dobrého ?
Snídaně: sladké pečivo a kakao
Oběd: pórková polévka, bramborová kaše a rybí prsty
Svačina: meloun
Večeře: topinky opékané na ohni s pomazánkou

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?
Naše armáda se vydá dobývat království
Wessex. Jedno z posledních míst, které
vzdoruje vikingům.

Hlavní vedoucí je Michaela
Uhlířová, držitelka oprávnění
MŠMT.

www.sptlomnice.cz

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů
na Questbooku SpT
sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo posílat emaily
na adresu dolane@sptlomnice.cz.

www.sptlomnice.cz

