8-10.číslo
roku 2016

Dopoledne
Nestíháme nestačíme!!!



Opět po polovině tábora
neskutečný shon stejně jako rok co
rok tady.


Vše je nejlepším pořádku taborníci
nadšeni jen se nestačí pořádně ani
zastavit posat domů nějaký ten
dopis.Pohledy jdou ale nadračku.



Pošta do Transylvanie
Email : lucane.spt@gmail.com



Adresa: Tábor SpT, jméno
táborníka, Tallhoferův Dol, 53701
Rabštejnská Lhota





Telefon: 606 384 400

Apartmán

Odpoledne
Sobota byla znamení Transylvania hledá talent,
kde se nám obyvatelé hotelu promíchali a
vytvořili skupinky z ruzných oddílů. Na
dopolední casting dorazilo 17 skupin a každá
originální Do finále postoupilo osm z nich a
první místo získalo komické představení PAT
a MAT a MéDa Béďa :)
Nedělní den byl ve znamení pana Neviditeného a
drákulovi pomocníci měli za úkol nanosit
oblečení, které pan Neviditený poztrácel a za
to jim rý řekne jak na Viktora vyzrát, když
tedy v závěti bylo napsáno, že hotel patří
oběma. Oblečení představovali vedoucí a
měli části z nich nalepené na svých zádech a
oddíly tedy musely nosit jednoho podruhé do
tábora.
Včerejší den paní Šreková zjistila že trezor s penězi
je na pokoji u Viktora a když mu peníze
ukradneme, tak nebude mít za co Viktor
hotel koupit. Nicméně peněz má i tak Viktor
ulité někde jinde a tak museli dnes ráno
vyvolat s pomocí mumie ďábla a ten je poslal
k sobě do pekel pro knihu kouzel.

Kubišta + Mates – Zelení – Slizáci 47 bodů





Intoš + Ondra – Žlutí – 46 bodů

Chlebík + Lála + Monča – Červení – Zděkovi
upíři 54 bodů



Kachlík + Míra – Modří – Neviditelní 50
bodů





Slůně – Oranžoví – V.I.P. - 49 bodů

Drákulovi pomocníci se rozdělili
do tří skupin a jedna z nich
odešla na dvoudenní výlet na
přehradu Seč s prohlídkou
hasičárny a druhá do Opida
kousek od zžíceniny Oheb.
Nejmenší pomocníčci jdou
zítra na Báru, Kočiččí hrádek
a do Slatiňan.

