Sobota 4. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno ochutnáme chleba se sýrem a
čaj, K obědu nás nasytí kmínová
polévka a rizoto. Ke svačině meloun a
k večeři rohlík s pomazánkou.

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

Vedoucí oddílu
1. Mirek + Magda
2. Ondra + Míša
3. Martin + Marťa
4. Výva + Kája + Jonáš
5. Petr + David

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

Meteo centrum Olymp
Tepleji než u moře.

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.

Děti vybalené, spokojené a řízky stráveny!
Zeus chce předat trůn…
Prezident SpT má chrám svatého Vítka.
Vážení a milí rodiče. Všechny děti nás úspěšně dorazily na nezapomenutelných čtrnáct dní našeho tábora. Po
hromadné obchůzce tábořiště a okolí, všichni snědli připravené svačinky svých maminek a hráli si společně první
kolektivní hry. Velice všechny překvapilo večerní divadlo. Zeus přišel mezi nás a to společně s hrdiny a ostatními
bohy bydlících na Olympu. Přivedl i svoji milou, ale žárlivou, manželku. Porada všech bohů, ale nedopadla moc
dobře. Zeus se rozhodl vzdát se svého trůnu a nabídl všem ostatním, kdo se chce stát na Olympu mocným
vládcem. Všech pět bohů, kteří se chtějí dostat k trůnu, získalo do své armády pomocníky a vaše ratolesti, které se
tím dostali ke svému oddílovému vedoucímu. V závěru večera Zeus všem popřál krásnou dobrou noc a ať naberou
co nejvíce sil na přípravu konečné bitvy, kdy se rozhodně, kdo ovládne Olymp a zhostí se nejtěžšího úkolu. Ten tkví
v tom, že zničí lidstvo. Již dvakrát se mu to nepovedlo, ale nelíbí se mu, že lidé jsou zlý, chamtivý, kradou, lžou a
tomu všemu už musí být konec. Všichni šli po umytí zoubků poprvé zalehnout do svých stanů a po úmorném teple,
které vládlo celý den, se nebylo čemu divit, když po pár minutách znělo táborem jen podřimování... Jako
radostnou zprávu na závěr bychom všem chtěli oznámit, že náš prezident SpT Marek a jeho žena Hanička mají od
včerejšího večera syna Vítka. Všichni přejí mnoho zdraví, spokojenosti a ať roste jako z vody. Dolané mají tedy
nového nejmladšího táborníka.

Aktuální info z Olympu
O všem Vás budeme pravidelně informovat formou
táborových novin, videí a fotogalerií, které najdete
na našich webových stránkách. Díky tomu budete
moci být se svými potomky přímo ve středu dění.
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

První foto tábora 

