13. července 2014
A co budeme mít dnes dobrého?
Rybičky na rohlíku, jablíčka ze stromů, itálie
k obědu a večeře se sladkou kašičkou.
Počasí
Nevíme kdo nás to strašil, ale tady je krásně.
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: Evik + Zuzka
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: Lála
Noviny: Denny
Vedoucí a hodnocení oddílů:
1. Dáša a Intoš – Zelená – 9 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 4 body
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 6 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 9 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 4 body
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

Děti schovejte se
Ledová Královna, pro Narnijský lid bílá čarodejnice, se dozvěděla,
že jsme v Narnii a poslala své poslíčky, aby zjistila co jsme zač.
Zřejmě strach o své temné ledové království, ještě aby ne, děti
jsou nevypočitatelné.:) Sice se provalilo, kdo se to ocitl v Narnii, ale
podařilo se uniknout, nebyl tedy důvod nepovečeřet v klidu u ohně s
trochou kytary..;) Ledová
královna, ale kuje pikle a posílá
proti nám další síly...Ke všemu se
Tumnus někam zatoulal a tak
jsme zvědaví, co nás čeká zítra.
Usínání s malým prncem je
skvělé, že? Děti jsou už pevně
rozděleni do barviček, víte jakou
má vaše dítko? Zeptejte se..;)

Strach byl VELIKÝ
Že by služebníci bílé
čarodejnice byli nějakýci
velci sympaťáci se říct
nedalo, někteří z nás si na
chvíli přáli být zpět
Doma.:D

Láska určitě
vyhraje
Asi nikdo si nikdy
neuměl představit
tábor bez letních lásek
a možná, že Narnie už
začíná i trochu tát..:) A
proč ne, vždyť láska
vždy zvítězí. Takže jen
tak dál...
...ale ne zas až tak
moc.:)

