31. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: Mramorový koláč s kákiem
Svačina: japko
Oběd: hamburgr
Svačina: bobik
Večeře : ličo
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:
Deny + Petr – žlutá ??
Dáša + Intoš – fialová ??
Slůně + Mates – černá – ??
Maku + Chlebík – červená ??
Kubišta + Míra – modrá – ??
Libuška + Kachlík – zelená – ??
Nechte se překvapit a zeptejte se
svých ratolestí :)
Počasí : slunečno, ale příjemně.
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

Lučané opět ctí tradici a nestíhají vydávat noviny :)
Noviny sice nevycházejí, ale neděste se, dítka jsou v pořádku a
spokojená. Pouze v závěrečném shonu vrcholící celotáborové
hry nelze stihnout úplně vše. Takže ve zkratce. V úterý vyrazili
nejstarší a střední děti na dvojdení výlety. Jedni lézt do
Škrovádu a druzí na výet do divokého údolí Krounky.Ve středu
se nejmenší vydali do Chrudimi.
Po návratu všech tří skupin je v tábořišti
čekal obří Stonehenge a vikingské sudičky
Norny s Valkýrami, aby jim odhalili, že
největším dračím nepřítelem je Veverka
Ratatosk. Takže poslední den se točil okolo
zbrojení draků proti veverce a finálnímu
boji, při němž byla veverka poražena a po
zásluze potrestána. Večer se tančilo na
tryskošce. Dnešek je zasvěcen úklidu a
přípravám na odjezd. Večer nás čeká
Slavnostní táborák a rozzlučková noční hra.

