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Thorfin byl raněn.!  

Co budeme dělat? Embla zasáhla a podala mu první pomoct. Umí to pouze a jen 

ona. Musíme se přeci všichni naučit, jak uzdravit zraněné. Čeká nás ještě mnoho   

a mnoho bitev. Již od východu slunce jsme se všichni začali učit o první pomoci od 

Embly. Bylo to sice vyčerpávající, ale každý z vikingů dokázal, že umí uzdravit 

zraněné. Po ošetření Thorfina a ostatních vikingů jsme dostali z vraha jméno jeho 

pána. Byl to francouzský král „Prosťáček“.  

Zítra se tedy na Francouzi snese hněv vikingů!!! 
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PONDĚLÍ 8.7.2019 

Aktuální novinky:  
Bodování oddílů vypadá následovně… 
 

Modří– Leifsoni (28 bodů - území) 

Zelení – Zelkingové (21 bodů- území) 
Červení - Thorvaldovy děti (27 bodů- území) 

Žlutí– Mořští vlci (35 bodů- území) 
Fialoví - Skrillové (34 bodů- území) 

Oranžoví - Berserkové (29 bodů- území) 

 

Co náš čeká? 
Zítra se vydáme dobývat Francii a pomstít se 

králi Prosťáčkovi za zranění našeho Thorfina.  
 

 

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 ?  
Snídaně: chléb s medovo-máslovou pomazánkou 

Oběd: zeleninová polévka, rizoto 

Svačina: puding s piškoty a ananasem 

Večeře: drožďová pomazánka 

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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