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Slova Erika Rudého byla včera jasná. Ale… Nikdo není na dlouhou cestu 

připraven. Nemáme zbraně, jídlo, lodě ani peníze.  Proto jsme se rozhodli, 

vyrobit si všechny potřebné věci k tomu, abychom získali peníze pro 

nakoupení materiálu na naše lodě. Vyrobili jsme košíky, lopaty a meče, se 

kterými se vydáme do nedalekých vesnic, kdy se je budeme snažit prodat. 

Snad naše snažení nebude marné a získáme trochu těch zlaťáků, aby naše 

cesta mohla započít.    

  
 
Tallhoferův            Dol Dnes 

 
  
 
 
 
   

Své táborníky můžete podporovat formou vzkazů na 

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

posílat emaily na adresu dolane@sptlomnice.cz.  

NEDĚLE 31.6.2019 

Aktuální novinky:   

 
Děti jsou ubytované, rozdělené do oddílů 

a připravené na tvoření věcí se svými 

oddíláky. Jsme zvědaví, který oddíl bude 

nejvíce kreativní a získá největší počet 

bodů za své snažení.  
 

Modrá - Sam 
Zelená - Lucík 

Červená - Ondra a Kája 
Žlutá - Barča 

Fialová - Ema a Honza 
Oranžová - Marťas a Míra 
 

Co nás čeká ?  
 

Snad se všem oddílům podaří postavit 

svou loď, aby mohli vyplout. Zítra nás 

totiž čeká dlouhá plavba do bohaté 

Anglie, kde budou rabovat co nejvíce to 

půjde.!!!  
  
 

 

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 marmeládou a čajem 

Oběd: vepřové výpečky na cibulce 

Svačina: ledový melounu  

Večeře: rýžový nákyp  
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