21. července 2014
A co budeme mít dnes dobrého?
Pažitková pomazánka, meloun, šištičky s
mákem, zeleninový salátek, rybičky na chlebu
Počasí
Přišel letní deštíček, žádné velké bouřky
nedorazily, stále máme 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: Evík + Zuzka
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: Lála
Noviny: Deny
Vedoucí oddílu:
1. Dáša a Intoš – Zelená – 46 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 41 bodů
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 45 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 50 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 47 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

Hledáme Narnijské kmeny
Rozhodli jsme se, že zjistíme, které Narnijské kmeny by nám
mohly pomoci v boji proti bílé čarodejnici. Našli jsme jich po
Narnii pár, ale nejdřív jsme je museli bojem přesvědčit, že jsme
hodni jejich pomoci.
Tyto kmeny jsou totiž
nedůvěřivý od dob,
kdy ledová královna
ovládla Narnii a
některý Narnijský lid.
Dalo by se říct, že jsme
tyto kmeny na svou
stranu získali a to se
rozhodně hodí.

!!! Unesli Aslana !!!
Čarodejnice prokletá, má
nahnáno. Dosud se
nedokázala zbavit dětí jak
chtěla ani jim překazit cestu
k Aslanovi. Vzteky by si
nejraději vyškubala vlasy a
tak se rozhodla, že když
nemůže zastavit děti, zastaví
vůdce Narnijského lidu,
Aslana.
V noci ho přepadli dva
trolové z řad královniných
služebnků a odvedli ho
někam, kde ho asi jen tak
nenajdeme. Pokusit se ho
najít, ale musíme.

Riskovat se musí
Po celou dobu na naší cestě za
bojem s královnou, nám
královna hází klacky pod nohy
a doufá, že nás zastaví. My
však úkoly plníme na jedničku
a tak zdárně postupujeme.
Není se čemu divit, takové
šikovné děti :D

