Tallhoferův

Dol Dnes
ČTVRTEK A PÁTEK 4.-5.7.2019

Našli jsme Vinland.!
Celé dva dny jsme s třemi skupinami brouzdali po Vinlandu a našli nespočet
exotických rostlin. Udělali jsme si tábory a každý se vydal pro něco k jídlu. Celým
vyčerpáním jsme usnuli se západem slunce. Druhý den jsme si řekli, že Vinland je
sice překrásné místo, ale není tam co rabovat. Proto jsme se vydali se všemi zpět
do Norska. A co nás čeká dál? Naplánujeme další výpravu nebo nám to už stačí?
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 marmeládou
Oběd: těstoviny s lunchmeatem vařený dětmi v kotlících na
ohni
Svačina: nic - hladovka
Večeře: pravý vikingský guláš

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?
Po dlouhé cestě domů jsme se rozhodli uctít
bohy, aby byli vlídní při našich dalších
cestách.

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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