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Je to tu!!  
Jiţ v sobotu 29.6.2019 vypukne nezapomenutelná 14-ti denní výprava, na kterou jsme se tak 

dlouho připravovali. Erik Rudý je jiţ starý, slabý a má delší dobu starosti o svou zemi, protoţe ji 

dochází jídlo a obyvatel je čím dál tím více. Vyzval proto své syny, aby vyhledali pomoc.  

Přidej se k jednomu ze šesti synů a ukaţ velkému Erikovi, co v tobě je.!  

 

Vydáš se hledat největší slávu pro celé Velké Grónsko. Skupina, která najde ten nejlepší způsob, jak 

zachránit zemi, převezme vládu po samotném Erikovi.  

 

"Ten z vás, který přinese největší slávu našemu rodu, převezme také mé místo. Najděte si lid, který 

při vás bude stát, rozjeďte se do světa a ukaţte všem, co znamená setkání s vikingem. Rozšiřte mé 

bohatství a nechť jsem na vás hrdý!" 

                                                                                                                     Erik Rudý 

  
 
Tallhoferův            Dol Dnes 

 
  
 
 
 
 
  

Aktuální novinky:   

 
Letošní největší změnou je koupelna, 

která byla zrenovována letos na jaře. 

Dostala celý nový kabátek a uţ se těší na 

první zátěţový test táborníků a 

vedoucích.  Tak co? Kdo bude první 

dobrovolník?  
 

Co nás čeká ?  

 

Určitě se kaţdý z vás ptá, co ţe nás 

vlastně první den na táboře čeká.. 

Začneme nejprve s ubytováním robátek. 

Dále se podíváme a prozkoumáme okolí 

celého tábora. Seznámíme se s celým 

kolektivem, který bude o robátka 14 dní 

pečovat a jako poslední? No přeci vyčistit 

klechtáky, vyčůrat a spát.!! Čeká nás 

velká výprava, na kterou musíme být 

odpočati.! 

  

 

Vedení tábora:  
Hlavní vedoucí : Míša 

Programový vedoucí: Jonáš 
 

Vedoucí oddílu:  
Modrá - Sam 

Zelená - Lucík 

Červená - Ondra a Kája 

Ţlutá - Barča 

Fialová - Ema a Honza 

Oranţová - 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 vţdy ho slyšíme…!  
E-mail na tábor:  

dolane@sptlomnice.cz  

Adresa tábora:  

Tábor SpT, jméno táborníka,  

Tallhoferův Dol, 537 01  

Rabštejnská Lhota  

Pořadatel tábora SpT: 

Sdruţení pro Tábor, TOM 19076 

IČO 72059681  

Konec tábora: 

V sobotu 13. 7. 2019 v 9:30 hod.  
 

 
 

 

 

Hlavní vedoucí je Michaela Uhlířová, 

drţitelka oprávnění MŠMT. 
 

 

 

Co bude dnes dobrého ?  

 
Po příjezdu do tábořiště se kaţdý táborník vypořádá 

se svými zásobami, které dostal na cestu. Pokud se 

přeci jen najde nějaký ten hladovec, bude pro něj 

připravena minivéča od kuchaře Jendy.  
 

Své táborníky můţete podporovat formou vzkazů na 

Questbooku SpT sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo 

posílat emaily na adresu dolane@sptlomnice.cz.  


