22. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: Rohlik s medovým máslem
Svačina: mrkvičičinkový salátečiček
Oběd: polýfka s kfjetaků, kobzolový
knédl a kus vepře na zelí :D
Svačina: akniratken
Večeře : kedr olíznutý dračím
plamenem
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 33b.
2. Dáša + Intoš – fialová 43 b.
3. Slůně + Mates – černá – 33b.
4. Maku + Chlebík – červená 20b.
5. Kubišta + Míra – modrá – 25b.
6. Libuška + Kachlík – zelená – 39b.
Počasí :
Stále se pečeme, vaříme, ale je
dáváme si to :)
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

Vykrmit draka stojí mnoho úsilí,
což teprve ho vycvičit!
Po seznámení draků jsme zjistili, že mít takového draka
není až tak snadná věc. Takový drak sežere mnoho jídla a v tomto
suchém období se snadno může stát, že jídlo dojde. A když je naše
spíž skoro prázdná, tak se vždy najde jiná, která bude o trochu více
plná. A tak nastalo trochu toho přátelského kradení si potravy pro
ty naše dračí potvory :)
Vikingové volají : ,, PRO DOPOLEDNE ÚKOL SPLNĚN,
DRAČÍ BŘICH JE NAPLNĚN!“
Tak jako každé mládě je potřeba něčemu naučit, tak i
dráček musí projít výcvikem. Proto začínáme s tréninkem již v
útlém věku.
Jelikož dračí plameny získávají na síle, bylo by dobré něčemu se
přiučit z hasičského řemesla. Návštěva profesionálích vikingských
hasičů nás nemine;)

Hasiči hasí, děti se
koupou!

Dnes žádný bulvár,
dnes o táboráku !

