11. července 2014
A co budeme mít dnes dobrého?
K večeři nás čeká místní specialita a to jest
Narnijský gulásh s chlebíkem.
Počasí
V Rabštejnské Lhotě jak jinak než slunečno, v
Narnii očekáváme sníh a sem tam občasné
sněhové přeháňky.
Vedení tábora
Hl. vedoucí: Alex (Martin Šulc)
Program. vedoucí: Slůně (Lenka Procházková)
Vedoucí TS: Lukyto
Zástupce hl.v.: Dejv (David Kořínek)
Vedoucí oddílu:
1. Dáša a Intoš
2. Maku a Loky
3. Libuška a Vilík
4. Kuba a Kachlík
5. Citrón a Jimmy
Kuchyně: Evik + Zuzka
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: LáLa
Noviny: Denny a předčíslí Dibla =)
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@sptlomnice.net - 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: 26. července
Hl. vedoucí: je Martin Šulc, držitel
osvědčení MŠMT ČR pro hl. Vedoucí táborů

Lučané už po patnácté!!!

Je to až k neuvěření, ale je to tak. Letos se doopravdy bude konat
II turnus již po patnácté a my jsme stejně natěšeni, jako kdyby to
bylo poprvé. Od cesty kolem světa se v Tallhoferově dole změnilo opět
spousty věcí. Podíleli jsme se na zateplování krčmy, zasadili tu a tam
nějaký ten stromek, uklidili co bylo potřeba a vše zdokonalili, aby se
Vašim ratolestem
tábor opět líbil a
oni mohli odjet
spokojeni a plni
zážitků. Nezbývá, než
abyste drželi palce
s počasím a vše může
začít. Račte projít
skříní do Narnie s námi.

Přicházejí.....
Ano, už je tomu tak. Vloni
tyto ženy nebyly a letos se k
nám opět přidají. Čerstvé paní
učitelky Maku a Libuška a psí
mamina Slůně. Jsme moc rádi,
že i když rok vynechaly, tak
nad námi nezanevřely a ba
naopak jsou celé natěšené, co
se bude letos dít.
Kromě výše zmíněných osob
jsme se rozhodli naše kruhy
vedoucovské rozšířit a
přivzali jsme pod svá
ochranná křídla čtyři nové
instruktory. Jsou z řad dětí,
které nám už odrostly – velmi
dobrý materiál musím říct – a
jsme velice zvědaví, jak se se
svou nově nabytou rolí
poperou.

.... odcházejí ? ....
Tajemství, které zahalilo
Tallhoferův dol!
No dobrá, zas až takové tajemství
to není. Sobecky jsem se rozhodla,
že si věnuji sloupek do úvodních
novin. Abyste byli v obraze – ano,
budu maminkou. Pro tábor se ale nic
nemění. Sice letos neuvítám Vaše
dětičky, nicméně program jsem pro
ně připravila – co
jiného bych
taky na
mateřské
mohla dělat =)
Jestli to bude
táborník nebo
tábornice
se dozvíte
určitě v
dalších vydání,
páč termín
mám přesně na tábor!
Alex a Dibla =)

