A co budeme mít dnes dobrého?
Máslíčko na rohlík, je libo čína?, zeleninový
salátek, sýrová nebo rybičková
Počasí
Krásné počasí až do posledních chvil, snad jen
dnes trochu víc sprchlo.
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)
Kuchyně: Evík + Zuzka
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: Lála
Noviny: Deny
Vedoucí oddílu:
1. Dáša a Intoš – Zelená – 56 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 47 bodů
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 50 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 54 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 49 bodů
Vítězové celotáborové hry jsou zelení,
Gratulujeme
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

24. července 2014
Narnie Zachráněna
Ano je to tak. Obyvatelé Narnie slaví! Konečná bitva ukázala, že spolu s
armádou dobra, máme na to, postavit se té čarodejnici. Díky dětem, kteří
zakleli lektvary pro královnu a podsunuli je panu Bobru, tomu zrádci, když
zrovna nesl královně
ochutnávku vín, se podařilo
čarodejnici otrávit a tak
konečně z Narnie odešel
chlad. Led se rozpustil,
louky rozvetly a celá Narnie
se zazelenala. Bobr dostal
pokárání, ale bylo mu
odpuštěno. Narnie je
nádherné místo, měli bychom
se sem jistě opět vrátit.
Nebo tu rovnou zůstat??

Barva naděje
Zelený oddíl vyhrál
celotáborovou hru, avšak do
poslední vteřiny se nevědělo,
kdo nakonec bude tou vítěznou
barvou pro Narnii.
Závěrečný oheň, plápolal zeleně
na jejich počest.;)
Ještě jednou gratulujeme.

Vítej!
Krásný zázrak se stal! Rodinka
se těší dobrému zdraví,
pokochejte se s námi.
My slavíme a děkujeme za Vaši
přízeň, tak zase příští rok,
ahoooj;)

