A co budeme mít dnes dobrého?
Rohlíček s máslem a marmoškou. K obědu
vývárek a rizoto, no a k večeři si každý opeče
topinku a namaže si jí pomatlánkou dle svého
výběru.
Počasí
Sluníčko, sluníčko a zase sluníčko. Zatím to
vypadá že se Norové sekli.;)
Vedení tábora
Hl. vedoucí: Alex (Martin Šulc)
Program. vedoucí: Kateřina Diblíčková (Dibla)
v zastoupení Slůnětem (Lenka Procházková)
Vedoucí TS: Lukyto
Zástupce hl.v.: Dejv (David Kořínek)
Vedoucí oddílu:
1. Dáša a Intoš - Zelená
2. Maku a Locky - Modrá
3. Libuška a Vilík - Žlutá
4. Kuba a Kachlík - Červená
5. Citrón a Jimmy - Fialová
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

12. července 2014

Sníh v létě pouze v Narnii

Příjezd dětí za profesorem proběhl na jedničku za doprovodu
krásného počasí. Všichni vystoupili ve správné stanici a poté se i
ubytovali ve svých pokojíčcích :). Následovala hra při které se dět i
rozřadili do oddílů dle barev a nezbývalo už nic jiného, než projít
skříní a konečně uvidět, jak to v Narnii vypadá.
Nádhera!!! Sněží!!!
Při projití skříní jsme se
ocitli v Narnii, kde vládne
bílá čarodejnice a tak je
Narnie pokryta sněhem.
Faun jménem Tumnus,
s kterým jsme se střetli,
vypadá přátelsky a chce
nás někam zavést,
ale kam?

...První slzy...

,,Sobecký sloupeček“

...HA, vůbec ne ze smutku
po maminkách, ale pro
někoho byla hned první hra
tak důležitá, že po vybití
fuskáčem, se to nedalo
přenést přes srdce a
spustilo se čištění slzných
kanálků...

...Práskla Vám to na sebe
a jelikož se nikdo
nemůžeme dočkat, kdo
bude náš nový táborový
přírůstek, budeme v
tomto sloupečku o Dible
a Diblíkovi chvilku
pokračovat...

...Děti nám – Vám opravdu
rostou jak z vody a my
některé nemohli ani poznat.
Zamačkáváme slzu nad tím
jak čas letí i když my jsme
stále mladší a mladší , jak
jinak...:D

...Tipněte si...
Ferda
Či
Lili
???????????

