24. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: Chlebson s máslem
okurkou a rajčetem
Svačina: mrkef, jabko, nektarinka
Oběd: zeleninový vejvar, riziko :D
Svačina: ohlik s okurkou
Večeře : kroupicova kaška
Vedení tábora :
Hl. vedoucí: Alex (Martin Šulc)
Program. vedoucí: Dibla (Káťa
Šulcová)
Vedoucí TS: Jenda ( Jan Janoušek
Zástupce hl.v.: Dejv ( David Kořínek)
Kuchyně: Evik + Zuska
Zásobovač: Dejv
Zdravotník: Lála ( Laura Pauly)
Noviny: Lučané a spol.
Vedoucí oddílů a bodové
stavy:
1.Dáša + Intoš – fialová 65b.
2. Libuška + Kachlík – zelená – 63b.
3. Slůně + Mates – černá – 54b.
4. Deny + Petr – žlutá 49b.
5. Kubišta + Míra – modrá – 39b.
6. Maku + Chlebík – červená 31b.
Počasí : Dopoledne pod mrakem a v
poledne zpět do parních lázní!
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.spt@gmail.com- 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: 1.8 sobota 9:00
Hl. vedoucí:
je Martin Šulc, držitel osvědčení
MŠMT ČR pro hl. Vedoucí tábora

Krademe si dračí ocásky. Kdo ho má nejdelší?
Dopoledne jsme se vydali pro
dračí ocásky a byl to krvelačný
souboj. Každý bojoval s každým a
bratr neznal bratra, natožpak
sestru. Souboje velkých vikingů
byly doprovázeny mohutnými
ovacemi, ale malí se jim obratně
proplétali pod nohama a leckoho o
ocásek připravili. Největší nadšení
vždy sklízely souboje proti vedoucím, kteří to tentokrát projeli na celé
čáře. Odpolední parna jsme strávili siestou a trénováním tábornických
dovedností, takže již umíme -- / --- / •-• / ••• / • / --- / •••- / ••- / / •- /
-••• / • / -•-• / • / -•• / ••- /, vázat všemožné uzly, rozdělat oheň a to i za
pomocí křesadla a zejména se orientovat v terénu pomocí buzoly. Máme
tušení, že se nám to bude zítra náramně hodit. A večer tradiční
tryskoška. Tak snad si letos pánové neuříznou při volence ostudu, jako
tomu bylo loni :P

Učíme draky útočit.

Blpský bulvár
Nejmenší mají za sebou
první noc pod širákem.
Večer se těšíme na Lukýnovu
Bílou orchidej.

Přišel čas naučit dráčky trochu
poslušnosti. Takže povely jako
kupředu doleva doprava pršely
ze všech stran. A posléze se
začaly ozývat i rozkazy k útoku.
Dráčci to zvládli obstojně a
jejich krotitelé tak mohou slavit
první úspěchy. A večerní
diskotéka je tím nejlepším
místem na oslavu. Zítra se
můžete těšit na fotky vikingů
řádících v rytmu hudby :)

Vzpoura v plenkách! Přijela
posila. Už jsou na nás tři!
Ferdinand oslavil svoje první
narozeniny. Bouchněte šáňo!
Stejskáčkové si snad už
zvykli :)
Zítra to bude velkolepé!!!

