25. července 2015

Blpská kuchyň nabízí:
Snídaně: Rohlík a salámový pomaz.
Svačina: jablko
Oběd: vývar s nočky a šošovica s
vajem a vokurek
Svačina: termix
Večeře : tečkovaná pomazánka a
chléb
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 : od rána příjemno, deset
kapek z nebe spadlo a odpoledne
opět fajn
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

Ohnivý bůh Sůrth a Ledový obr Hrým se vsadili – která
období je lepší pro Vikingy? Zima nebo léto?
Na ranní nástup se zničehonic objevili dva nezvaní
návštěvníci. Sůrth a Hrým. Zlanařili vikingské oddíly a ti se
snažili ze všech sil dokázat, že jejich roční období je lepší. V
sázce bylo totiž mnoho – vikingský oddíl, který prohraje myje
druhý den všem nádobí :) Po celodenním zápolení nakonec
vyhrál(o,a)......... Těšíme se, že si zítra naše tlapičky od
nádobí odpočinou. Odpoledne jsme se vrhli na nabytí
moudrosti pro naše draky. Výcvik už se blíží do konce a
potřebujeme, aby naši draci nebyli úplní jantaři.

Disko trisko

Blpský bulvár
Pasti na globusy potvrzeny!
Funguji? No uvidíme :)
Zběsilý řidič Škody Forman
zaparkoval za denního světla
uprostřed tábora a usnul.
Lano nechal na kapotě!
Vzpoura v plenkách!
Kocovina včerejší oslavy
dozněla na Ferdu dnes ráno.
Vanilkové mlíčko nebylo to
pravé :)
Je čas pověsit hamaky.
Vedoucí se houpou, dětí tiše
zavidí.

