A co budeme mít dnes dobrého?
Loupáček s kakajíčkem, červené jabíčko,
znojmemská s rýžičkou, jogurtíček,
šunčičková pěna na chlebíčku
Počasí
Tak co Dibliku, dneska by to šlo:D
...Koupák nás nemine...
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 – 15 bodů
2. Maku a Locky – Modrá – 15 bodů
3. Libuška a Vilík – Žlutá – 18 bodů
4. Kuba a Kachlík – Červená – 17 bodů
5. Citrón a Jimmy – Fialová – 12 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

15. července 2014
Lovíme bobříky a bloudíme podzemím
Postavení bobří hráze vedlo k tomu, že se na hrázi bobři trochu
víc scházejí a aby se nám hráz neprotrhla, lovili jsme bobry.
Úspěšně. Ještě aby ne, děti se lišili od okolní přírody opravdu jen
malinko. Hráz pořád stojí a
pan bobr se rozhodl, že
nám pomůže najít Tumnuse,
jenže cesta vedla podzemím
kvůli pozemnímu nebezpečí.
Zmateně jsme pobýhali ve
tmě a hledali jsme správné
východy, které se nakonec
podařilo najít. Podzemí je
za námi. Snad se opět brzy
setkáme s Tumnusem.

Podzemí malebné
Některé úkoly, které jsme
museli plnit v podzemí, se zdáli
poněkud více kontaktní než kdy
dřív. Avšak děti se neostýchali
a pomáhali si i když šlo o
motoriku celého těla.:D

Šampusy jsou
připravené
Každým dnem očekáváme
příchod nového táborníka z
řad vedoucích, každý den
čekáme, kdy bude náš tábor
zas o diblík větší.
Sázíme se, hlasujeme, pijeme
na zdraví a pořád nic...
...a to čekání je tááák
,,hrozné“.
Dnes je pěkný den, dnes by to
šlo.
:D

