27. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: bílá káva s vánočkou a
makovým závinem
Svačina: mrkev a jablko
Oběd: česneková polévka, rajská
omajda s masovými kulemi a
těstoviny
Svačina: rajčatový salát
Večeře : ježek
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:
Deny + Petr – žlutá 56b.
Dáša + Intoš – fialová 76 b.
Slůně + Mates – černá – 55b.
Maku + Chlebík – červená 36b.
Kubišta + Míra – modrá – 48b.
Libuška + Kachlík – zelená – 70b.
Počasí : dnes i trocha deště, ale
stihli jsme na slunku uschnout
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

Z rána k nám přiletěl k nám Fénix. Vypadal jak
oškubané kuře. Jeho prosba o nalezení zbylých peříček
byla vyslyšena.
¨
ORION nás rozdrtil! Musíme toho více natrénovat do
příštího roku!
Ranní program byl ve znamení úchvatného fénixe. Jeho pěří
si přivlastnilo jiné holátko, a tak vikingům nezbývalo nic
jiného, než zloděje opět oškubat. Kupodivu tým fialových
poprvé skončil na posledním místě a v ostatních se tak
zažehnula jiskra vidiny v lepší zítřky :) Odpoledne se
poštěstilo, že se vypršelo při poledním klidu a my tak mohli
vyrazit do vedlejšího tábora na utkání mezi vedoucími ve
volejbale. No úpřímně?- jsme to hráli pro děti a ne na
body :D Robata si pro změnu zahrála fotbal a místní hru
Famfrpál – opět není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Blpský bulvár
Pasti na globusy jsou již
funkční, dnes v noci
vyzkoušíme, zda se jimi dá
noční hlídka obejít :)
Táborák a zpěv line se
podvečerem tábořištěm.
Kývající zuby růžových
holčiček stále nejdou vyviklat.
Použijeme konečně to kladivo?
Generální úklid tábořiště byl
úspěšný – bufet otevřen.
A na úplný závěr Kolik let tady ještě budeme?
( Sofinka 5 let)

