Konec týdne 16. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ke snídani budeme mít nejoblíbenější
záviny. K obědu hovězí vývar a
hranolky se steaky. Ke svačině
melouny a k večeři závěrečné buřtíky
na ohni 

Vedení tábora
Hl. vedoucí – Petra Sedláčková (Kuře)
zástupce Kuřete – Mimi + Méča
programoví vedoucí – Méča + Mimi

Oddíly, názvy a body!
1. Mirek + Magda – Kerberové ?
2. Ondra + Míša – Boží Apollis ?
3. Maty + Marťa + Effa – Olympíci ?
4. Výva + Kája + Jonáš – Helixové ?
5. Petr + David – Božští Prďáci ?

Technický sektor
Vedoucí tech. sektoru - Tomino
Zásobování – Tomino
Zdravotník - Janek
Kuchař – Dáša
Noviny – Kuře + Dolané

Meteo centrum Olymp
Vedro první i poslední den 

Informace o táboru
Telefon na tábor 606 384 400
pokud se nedovoláte, zkuste to
později. Ne vždy ho slyšíme…
E-mail na tábor
dolane@sptlomnice.net
Adresa tábora
Tábor SpT, jméno táborníka,
Tallhoferův Dol, 537 01
Raštejnská Lhota
Pořadatel tábora
SpT, Sdružení pro Tábor, TOM 19076
IČO 72059681
Konec tábora
v sobotu 18. Července 2015 v 9:30
hod.
Hlavní vedoucí
je Petra Sedláčková, držitelka
osvědčení MŠMT ČR pro hl. vedoucí
táborů.

Každý polemizuje o bodech…
Afrodité hýřila kolem sebe lásku!
Poslední discotéka…
Afrodité nezklamala. Celý den byl v duchu srdíček, lásky, přátelství a šípů amorka. Oddíly bojovaly jako s čerstvě
nabitou energií. Šlo totiž o poslední celotáborově bodovaný den, dále už bude jen konečná bitva a body budou
sečteny. Celý náročný den zakončila poslední diskotéka. Děti si ji pekelně užily a tak jen doufáme, že budou zítra
vůbec fungovat. Po všech uplynulých diskotékách si dokonce vedoucí myslí, že bude třeba udělat táborovou galerii
hudby, jelikož děti své oblíbené songy vyžadují stále dokola. Proto se nedivte, když vám ratolesti po táboře začnou
poslouchat hip hop, disco, pohádky z písniček či dechovku. :-D :-D :-D
Úplně jsme v tom chválení a popisování dětí zapomněli také zmínit vedoucí. V rámci dárku KPZ a v rámci učení
zdravovědy, vedoucí již dvakrát přichystali pro děti dokonalou imitaci úrazů. Jako první mohli přihlédnout
k neopatrnému klučinovi, který si sekerou způsobil tepenné krvácení. Vše vedoucí zachránili a dotyčný přežil. Jako
druhý úraz se imitoval střep v břiše, který měl děti naučit, jak zacházet s čímkoliv, co si poraněný může kamkoliv
zapíchnout. Klacek, kudličku, či jiné ostré či tupé věci…
Musíme podotknout, že obě scény byly sehrány bravůrně a děti zezačátku opravdu věřily, že se něco děje. 
Doufáme, že jsme je alespoň něčemu naučili. 

Aktuální info z Olympu
Nezlobte se na nedostatek fotek!
Redakce si moc dobře uvědomuje, že po dobu
tábora bylo na net nahráno opravdu jen pár foteček.
Kuře osobně slibuje, že vše bude napraveno a fotky
dodány. Možná už za pár minut :-D A nemusíte se
obávat ničeho. Fotek z celého tábora je tolik, že
každý den, kdy budete netrpělivě čekat na tábor
následující, budete moct společně se svým
táborníkem vzpomínat na tábor  A kolik že vůbec
letos máme takovýchto foteček? Přes čtyři tisíce a
ještě dál  Určitě ale dojde k nějakému promazání,
aby se vám tábora nepřejedlo :-D :-D :-D

www.sptlomnice.cz

Co na nás Olymp chystá?
Poslední hrací den bude neuvěřitelně napnutý a
nervozní. Děti už celé tři dny nevědí, jak je na tom
bodově jejich tým. Určitě i vy jste si všimli, že o bodech
oddílů také nemáte přehled. Ano, držíme napnuté i vás
rodiče a zítra to bude právě ten den, kdy se vše
dozvíme a vše konečně vyhodnotíme. Dopoledne ale
čeká děti hra nejdůležitější. Deset stanovišť, na kterých
každý táborník předvede, co se během tábora naučil za
tábornické dovednosti. Jestli mu jde lépe morseovka,
zdravověda či uzly. Také ale musí zavzpomínat, co se
celých čtrnáct dní dělo, jak moc si všímali scének a
představování bohů a v neposlední řadě musí zapojit
všechny smysly, šikovnost a trpělivost. To vše snad
dovede každý tým do cíle a ten nám prozradí, kdo že to
vyhrál celou etapovou hru a jaký tým je tím pádem
novou hlavou všech bohů, jejich nejvyšší, jejich pán.
Všem držíme pěsti. I tým, který se teď pohybuje mezi
posledními, může být ten první.
Hodně zdaru :-D :-D :-D

