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Zvládli jsme to. 

V nedalekých vesnicích jsme prodali všechny věci, které jsme vyráběli a získali tak 

dostatek peněz na nové lodě. Každý obchodník měl sice svůj směnný kurz, ale i 

tak si každý oddíl dobře vydělal . Nové lodě jsme vybavili a za úsvitu vypluli. Po 

dlouhé cestě jsme dorazili do bohaté Anglie a hned jsme začali prozkoumávat 

okolí. Padla první otázka… Jaké místo je bohaté na zlato a obyvatelé Anglie ho 

nehlídají.? „Přeci kláštery!“. Úkol zněl jasně – vyrabovat všechny Kláštery a 

připravit se na 1. velké dobývání království. 

  
 
Tallhoferův            Dol Dnes 

 
  
 
 
 
   

PONDĚLÍ 1.7.2019 

Aktuální novinky:  

 
Každý oddíl si zvolil svůj bojový pokřik i 

jména… malá ochutnávka…  

 

Modří (Sam) – Leifsoni 

Zelení (Lucík) – Zelkingové 

Červení ( Ondra a Kája) – Thorvaldovy děti 

Žlutí (Barča) – Mořští vlci 

Fialoví (Ema a Honza) – Skrillové 

Oranžoví (Marťas a Míra) - Berserkové 

 

Bodování oddílů vypadá následovně… 

 

Modří– Leifsoni (3 body) 

Zelení – Zelkingové (1 bod) 
Červení - Thorvaldovy děti (4 body) 
Žlutí– Mořští vlci (5 bodů) 
Fialoví - Skrillové (6 bodů) 
Oranžoví - Berserkové (2 body) 

 

Oddíly ale nevěší hlavu, čeká je dlouhá cesta 

a určitě se bodové ohodnocení rapidně 

změní.!! Jsme přeci stále ještě na začátku… 

 
 
 

 

 

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.  
 

 
 

Hlavní vedoucí je Michaela Uhlířová, 

držitelka oprávnění MŠMT. 
 

 

 

Co bude dnes dobrého ?  
Ke snídani děti dostaly chléb s pomazánkovým máslem… 

K obědu jsme se mohli těšit na specialitu kuchyně - čočku 

s párkem. Během odpoledne se děti posilnily rohlíkem s 

jablkem.. a na závěr dne se bude k večeři podávala čočková 

polévka.  

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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