První den v týdnu 6. 7.
2015

Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno bude vonět táborem vajíčková
pomazánka. K obědu se bude vařit
písmenková polévka a čočka na kyselo
s párkem a vajíčkem. Ke svačině bude
mrkev a k večeři topinky na ohni
s výbornou směsí.

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

Oddíly, názvy a body!
1. Mirek + Magda – Kerberové 340
2. Ondra + Míša – Boží Apollis 370
3. Martin + Marťa – Olympíci 230
4. Výva + Kája + Jonáš – Helixové 350
5. Petr + David – Božští Prďáci 370

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

Meteo centrum Olymp
Příjemné počasí s ranní přeháňkou.

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.

Hlídky už hlídají… Holky bojují o body, kluci pláčou…
Apollon přinesl lyru a oslnil svoji slunečnou září…
První nepořádky ve stanech.
Na děti čeká velké překvapení v podobě dárků k 25. výročí táborů SpT - Hurááááá
Kdybyste jen viděli, jak spokojené byly dětičky, když se vzbudily do krátké, ale potřebné přeháňky, která nás po
úmorných vedrech opravdu ochladila. Hned všem šla ranní bramboriáda lépe. Předchozí noc, nenechala jen tak
někoho v klidu. Děti i vedoucí se budili horkem a né a né usnout. Ale první hlídky proběhly skvěle. Po dobu jejich
služby se nic zásadního nestalo :-D. Apollon přivítal celé ráno čím jiným než sluníčkem. Celý den se tedy nesl
v duchu umění, smyslů a hudby. Už bohužel ovšem došlo i k prvním varovným signálům na letečák. Máme tu
robátka dva dny a ten jejich bordýlek, no to je něco :-D Celý den jsme zakončili scénkou, ve které chudák žárlivá
Héra nachytala svého manžela při debatě s lesní žínkou a pořádně Dia pokárala. Poté jsme se všichni sešli na
večerním nástupu, který byl doprovázen skvělými pokřiky, které si týmy už bravůrně nacvičily. Po rozdaných
ztrátách a nálezech, kterých bylo jen maličko, programoví vedoucí zahlásili první diskotéku. To bylo radosti.
Všechny děti se šly chystat. Malování, gelování, převlékání, no všichni byli jako ze žurnálu :-D a když všichni padli
únavou ze skákání v krčmě, pohodlně zapluli do svých spacáků, dnes poprvé venku a při prvním čtení večerníčku
usnuli. Kéž se jim zdají krásné sny. Četa vedoucích však nikdy nespí a tak šup šup už chystá program na zítra.

Aktuální info z Olympu
Již brzy pro vás budeme mít první táborovou
galerii, ve které najdete prvopočátek našeho
tábora, celého programu a scének.
Můžete je podporovat formou vzkazů na
Questbooku SpT
sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo posíat
emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.net
Pište a podpořte svého hrdinu! Chcete vědět
v jakém oddíle je Váš táborník?
Jukněte na www.sptlomnice.cz do rubriky
informace. Prožijte tábor s námi a buďte jeho
součástí!

www.sptlomnice.cz

Co na nás Olymp chystá?
Zítra se po delší době také ukáže jedna z krásných a
milých bohyní. Tou nebude nikdo jiný než Démétér. Na
děti čeká den plný . Jelikož se má opět oteplit, děti
budeme zítra opět kropit a hrát s nimi jednu
z nejoblíbenějších vodních her a tou je štafeta. No
schválně, kdo z vás by proběhl mezi všemi dětmi, které
na vás lijou vodu, aniž byste namokřili papír, který
musíte donést do cíle co nejméně namočen? To byste
se divily, kam všude si děti papír vkládají :-D

Speciální článek o hmyzí existenci kolem nás!
Máme pro vás dobrou a špatnou zprávu :-D :-D :-D
Tou dobrou je, že klíště bylo zatím na dětech objeveno
pouze jedno, což úsměv na tváři vyčarovalo hlavně
zdravotníkovi. O to horší jsou tu ale komáří a hovada,
která dětem nedají spát a stále je na marodce zástup
udrbaných dětí, které chtějí pomoci od krvechtivé
havěti. Nebojte se nic, repelentů a biolitů je dostatek,
děti domů jako puchýře nepojedou :-D

