A co budeme mít dnes dobrého?
Pomazánku od slepiček, polévku z hrachu,
prsty z ryb, co mají prsty s bramborem, ke
sváče puding a večer hnědá pomazánčička
zvaná paštika
Počasí
Počasí je stálé a velice, velice příznivé, možná
dojde i na koupání ;)
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 – 10 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 8 bodů
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 9 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 14 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 6 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

14. července 2014
...I to se může v Narnii stát...
Další den nebyl v Narnii vůbec jednoduchý... a šlo i tak trochu o
život. Ráno malinko přiotrávené, nevěděli naše hlavy čí jsou a tak
jsme se zmateni snažili najít opět sami sebe. Objevili jsme, ale
daleko víc. Bobra... a mluví!! A nejen to, potřebuje pomoc ze
stavěním hráze. Možná, že by bylo dobré si zde v Narnii udělat
nové přátelé, když pan
Tumnus někam zmizel a
konečně zjistit, proč jsme
pro čarodějku hrozbou.
Získaní materiálů na hráz
bylo vyčerpávající, i na
ošetřovně bylo rušno,avšak
hráz je postavena a pan
bobr se zdá být spokojen.

Co je ten bobr zač?

Řekni, kde ta vrána s
čápem jsou??

S námi či proti nám?
Můžeme panu bobrovi věřit?

Stále čekáme, dnem i nocí,
kdy už konečně jeden z těch
zvířat mezi nás vkročí???

Za pomoc s hrází jsme sice
dostali odměnu a vypadá to,
že bobr neslouží ledové
královně...

Je to ale opravdu tak, jak to
vypadá?

...A
přinese s sebou
Diblíka...
Ťik Ťak, Ťik Ťak
Anketa mezi dětmi a
vedoucími:

Ferda - 49,1
Lili - 51,9

