20. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: Rohlík a marmeláda,
kakao
Svačina: okurek
Oběd: Buřtguláš s chlebíkem
Svačina: Koblížky
Večeře : Zeleninový vývar
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- žlutí 6.bodů
2. Dáša + Intoš – fialoví 17.bodů
3. Slůně + Mates – černí 14. bodů
4. Maku + Chlebík – 7. bodů
5. Kubišta + Míra – 7.bodů
6. Libuška + Kachlík – 14.bodů
Počasí :
Paráda. Občas slunko občas mrak!
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

Vejce jsou na světě. Jak se do nich dostat?
Včera v noci se nám podařilo
vybojovat zpátky vejce. Ale
zasáhla nás závist a snažili
jsme si navzájem vejce krást.
Protože čim víc vajec, tím
větší pravděpodobnost, že se
vylíhne drak. Nicméně
odpoledne jsme se zase
usmířili. Jenom ty vejce mají hrozně silnou skořápku, která
nelze rozbít ani pověstnou vikingskou sekerou! Náčelník ale
dostal nápad, že bychom se měli skočit poradit se starou
čarodějnicí Hyrokin, která by nám mohla snad pomoci.
Teploty stále klesají a tak můžeme běhat po lese bez toho aniž
by z nás lily potoky potu. Teď už jen aby začala téci nějaká
voda i v potoce a bude to tu dokonalé.

Lektvar se vaří, aneb jak
rozbít to vejce?

Blpský bulvár
Dibla ukradla Alexovi dítě!
Dáša zabila snaživého
plazivce! Po hodinové misi
se spacákem. Chudák.

Čarodějnice Hyrokin je sice
trochu nerudná baba, ale
nakonec nám slíbila pomoc.
Ale nejdřív jí musíme
pomoct sesbírat všechny
ingredience na lektvar na
prasknutí skořápky vajíčka.
Ukázalo se, že je to ale nad
naše síly a tak za surovinami
budeme muset i zítra
dopoledne.

První letečák!
A kde budu spát? No musíš
si to uklidit.
Bufet slaví úspěch. Fronta
byla přes půlku tábora.
Brambůrky jsou prý letos
obzvláštně křupavé.

