Druhý den v týdnu 7. 7.
2015

Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno Ke snídani se budeme nacpávat
vánočkami. K obědu potěší dobroty,
které všichni dostanou na výlety a
k večeři se budeme potit u ohně a
péct buřtíky.

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

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.

KPZ všechny potěšily…
Démétér oslnila svoji krásou a láskou k přírodě.
Potíme se u topinek!
Založení knihy hlášek…
První širák dopadlo opravdu skvěle. Z celého tábora spalo ve stanech pouze pár dětí a všichni ostatní i
s vedoucími přivítali vlahý večer pod stovkami hvězd. Úkol zněl jasně, najít alespoň třicet hvězdiček. Komu se to
podařilo? Nikomu kromě střežící hlídky, ostatní usnuli již u čísla patnáct. Hned ráno děti obdržely očekávané dárky.
Co že to dostaly? K výročí 25 let táborů SpT všichni obdrželi KPZ neboli krabičku poslední záchrany. Dostanou ji
v závěru tábora, ale i v průběhu, kdy se s nimi budou učit nejrůznějším táborovým dovednostem. Dopoledne bylo
tedy učení morseovky, šifer a jiných tajných abeced. Démétér, bohyně dnešního dne nám přišla říci, jak moc má
ráda přírodu a že je patronkou a bohyní země. Celý den se tedy hrály hry s přírodninami. Během dne už to vedoucí
nevydrželi a založili knihu hlášek. Z jedné strany se píší ty nejlepší perličky vašich dětí a z druhé perličky vedoucích.
Od začátku tábora jich je tam opravdu hodně a my se těšíme, až si celou tlustou knihu přečteme a na koci tábora
se všemu ještě jednou od srdce zasmějeme. Večer jsme zakončili u ohně. Ano, i přes úmorné vedro všichni seděli
na lavičkách a připravovali si svoji večeři. Topinky :-D Poté nám bohové objasnili, jakou taktiku mají připravenou na
lidi a chudák uběhaná Héra se snažila jim vše sdělit. Bohužel, nerozuměli jí ani slovo a tak je pouhou hádankou, jak
vše bude pokračovat dál.

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?
Čeká nás výýýýýletování. Ráno se skupina velkých
táborníků odebere na dvoudenní výlet. Čekají je hned
dvě krásné zastávky, ale také plno načmachtaných
kilometrů. Výhodou snad bude, že nám večer trochu
zaprší a výlet to bude příjemný a né upečený. Větší
skupina mladších dětí vyrazí úplně opačným směrem,
ale i malá robátka se mají na co těšit. Krátké nohy,
krátké kroky, kratší trasa. :-D Menší děti večer přivítá
táborák s buřtíky a kytarou po kterém opět ulehnou
pod širé nebe, tak jako velcí na svém výletě.

