18.7.2015
Blpská kuchyň nabízí :
Večeře : bramborová polévka, pečivo

Vedení tábora :
Hl. vedoucí: Alex (Martin Šulc)
Program. vedoucí: Dibla (Káťa
Šulcová)
Vedoucí TS: Jenda ( Jan Janoušek
Zástupce hl.v.: Dejv ( David Kořínek)
Kuchyně: Evik + Zuska
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: Lála ( Laura Pauly)
Noviny: Lučané a spol.

Vedoucí oddílů a bodové
stavy:
1. Deny + Panímáma
2. Dáša + Intoš
3. Slůně + Mates
4. Maku + Chlebík
5. Kubišta + Míra
6. Libuška + Kachlík

25-tý ročník započal!
Dračí vejce připravena, Vikingové jakbysmet!
Vyhraje oddíl žlutých nebo červených
nebo modrých nebo zelených nebo černých
nebo fialových?
Bude teplo?
Lidé se ptají – vyjdou všechny noviny?
Dibla je V TOM!
Řekli jsme si, že čtvrt století to už je něco!
Oslavíme jej tak jak patří a proto nás čeká
tábor táborů. Vše je připraveno, spousty
práce za námi a nyní už jen odpočítáváme
vteřiny do příjezdu dětí.
Slibujeme, že je čeká nezapomenutelných
14 dní a co víc, budou nadšené! Pojďte
prostřednictvím tohoto novinového plátku
být jeho součastí :)

Co nás čeká?
A nemine?

Blpský fanouš...ek

Počasí :
Na obzoru ani mrak, ani loď...

Prožijeme první táborák.
Rozdělíme si robátka do
oddílů a díky jejich
snaživosti se rozhodne,
jaký oddíl bude mít kterou
barvu. A když budou
děcka jó dobrá a bystrá,
tak by měla získat snad i
to dračí vejce. Přeci jen –
jak by se chtěla učit
vycvičit draka, když by
žádného neměla?!

Co musíte vědět?!
Telefon na tábor:
606 384 400, pokud se nedovoláte,
zkuste to znovu...přeci jen ho vždy
neslyšíme
E-mail na tábor:
lucane.spt@gmail.com- vzkazy
tiskneme a předáváme
Adresa tábořiště:
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01 Rabštejnská
Lhota
Pořadatel tábora:
SpT, Sdružení pro tábor, TOM 19076,
IČO 72059681
Konec tábora: 1.8 sobota 9:00
Hl. vedoucí:
je Martin Šulc, držitel osvědčení
MŠMT ČR pro hl. Vedoucí tábora

Podpořte svého táborníka
vzkazem na našem novém webu
– www.sptlomnice.cz , sekce
VZKAZY - nebo mu můžete
poslat email – na
lucane.spt@gmail.com .
Obě varianty vzkazů předáme a
Vaše dítko potěšíme :)

II. turnus táborů SpT
– Lučané
aneb Jak vycičit

draka.
Již po 16-té!

