Polovina týdne 8. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno se nacpeme paštikovou
pomazánkou. K obědu porkovou
polévkou a rizotem. Ke svačině budou
čerstvé loupáky a k večeři guláš
k knedlíkem.

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

Oddíly, názvy a body!
1. Mirek + Magda – Kerberové 400
2. Ondra + Míša – Boží Apollis 410
3. Martin + Marťa – Olympíci 290
4. Výva + Kája + Jonáš – Helixové 470
5. Petr + David – Božští Prďáci 520

Bouřka jakou Dolané nepamatují!
Počůrané včelky….
Robátka jsou i po výletu k neutahání!
Zpívánky u ohně
V době, kdy každý až na vedoucí tvrdě spal, přišla velká diskotéka. Ale né leda jaká. Tábořiště nám osvětlovaly
velké blesky a zněly hromy. Déšť však celé teplo příjemně schladil a ani děti nebylo třeba utěšovat. Někdo vše
zaspal, jiný vyčkával, až vše odezní. Vedoucí byli jako na trni a jejich pohotovost s úsměvem moc pochválila hlavní
vedoucí. Hned ráno se odcházelo na výlety, ze kterých se večer vrátila jen mladší skupina. Cestou je chytla
přeprška a tak dorazili všichni promáčeni a popícháni. Při odskočení na záchod někdo omylem počůral včelky,
kterým se to nelíbilo a dali všem co pro to. Nic se nebojte, štípance nejsou větší než od hovad  Večer jsme
zakončili u ohně příběhem o sestrách Talhoferových a zpěvem táborových písní.

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

Meteo centrum Olymp
Opět se všichni potíme :-D

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.

Aktuální info z Olympu
Již Snad nám funguje spuštění první táborové
galerie.  Pokud v ní nenajdete svého táborníka,
nesmutněte, jistě se objeví v dalších stovkách
fotek.
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?
Čeká nás den plný her pro nejmenší táborníky. Velcí se
nám vracejí až odpoledne a tak máme pro robátka
připravené různé stanoviště, která budou plnit jako
jednotlivci, tak i jako oddíly a dvojice. Až nám
odpoledne přijdou utahaní velikáni, připravena je
diskotéka. Jsme zvědaví, jestli na ni vůbec někdo dorazí.
I když z let minulých víme, že dětem stačí pár minut
odpočinku a opět fungují jako na baterky. 

