26. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: paštiková pomazánka s
rohlíkem
Svačina: jablko tatranka
Oběd:buřtguláš s chlebem
Svačina: meloun
Večeře :buchtičky se šódó
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. Deny + Petr – žlutá 47b.
2. Dáša + Intoš – fialová 69 b.
3. Slůně + Mates – černá – 47b.
4. Maku + Chlebík – červená 35b.
5. Kubišta + Míra – modrá – 41b.
6. Libuška + Kachlík – zelená – 61b.
Počasí : vítr přifoukal trochu
chladnější frontu, ale na dnešní den
ideální :)
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

Skládáme poslední zkoušku výcviku – vybíráme drakovi
jeho vlastnost! Před zahájením boje se musíme nechat od
malíře zvěčnit!
Dnes na vikingy čekal nelehký úkol. Pro získání hlavní
vlastnosti draka se museli nejdříve poprat na osmi
kilometrovém okruhu s různými záludnostmi na stanovištích,
pak si uvařit obídek na ohni a nakonec čile doběhnout do
tábora, kde na ně čekala Dibla s hlavní kartou pro jejich
draka. Čí drak je ohnivý, ledový, jedovatý, oslepující,
uslintaný a prdící se dozvíte v dopisech od vašich robátek :)
Odpoledne se elfský malíř rozhodl, že vikingské hrdiny
zvěční na plátno, nicméně z důvodu pohybu před obrazem, se
elf naštval a řekl, ať se tedy namalují sami. Obrazy již brzy ve
fotogalerii :) Zkoušky byly složeny a od zítra nás čekají první
souboje, na které jsme draky celý týden připravovali.

Noční bojovka!
V jednu ráno nejstarší tábornící
zažili výsadek nedaleko tábora.
Naloženi do auta a se zavázanýma
očima je čekalo překvapení v podobě
noční stezky. Zvuk motorové pily,
smrtky brousící si svou kosu či
létající košile ve vzduchu nedalo
spát ani vedoucím.
Po sečtení
všech nám
jedna třetina
z nich
chyběla
Nicméně
o hodinu
později i oni
Dospěli
k názoru, že
po svíčkách
je cesta
do tábora
lepší :)

Blpský bulvár
Šéfkuchař: Přidejte tam dřevo ať
to nezhasne! Kuchtík: A to jako
do toho kotlíku?

