19. července 2014
A co budeme mít dnes dobrého?
Loupáček s kakajíčkem, meloun, květáková
polévka, sekaná s bramborem, chleba s
překvapením
Počasí
Vedra trvají, večer možná příjde malá sprška
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 – 40 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 31 bodů
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 37 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 39 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 33 bodů
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 a

Aktivní odpočinek

U zaklínadla, ale zůstat nechceme, takže se vrháme i na
technickou přípravu boje proti královně. Využili jsme tedy
vyrobené kopí z minulých
dnů a spolu s dalšími
průpravnými tréninky jsme
se ponořili do přípravy
boje. Malé proběhnutí v
lese nás protáhlo a poté
trochu soustředění.
Ve vzduchu je něco zlého.
...ledová královna nespí
a co víc, cejtíme, že je
blízko...

Osvěžení bylo na místě
Opravdové chvíle klidu jsme
trávili rušně, jinak to ani v
Narnii neumíme. Tentokrát,
s dávkou svěžesti. Že se nám
to, ale oteplilo v tomto kraji.
Jenom dobře pro Narnii, a co
na to říkáš ty, ty
čarodejnice?

Povečeření s armádou
dobra

Večer nás svou návštěvou
poctili minotaur s kentaurem,
a zapálením ohně, nám všem
popřáli mnoho zdaru v bitvě
proti ledovému zlu, které
stále Narnii svírá ve svých
poutech.
Povečeřeli jsme kolem ohně a
zazpívali ,,bojové“ písně pro
povzbuzení našich nejhorších
obav.
Usínání pod hvězdami snad
přinese jen lepší zítřky.

