Nedílka 5. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno budeme mít sladké záviny.
K obědu vývar a maso s bramborami.
Ke svačině rohlík s jogurtem a večer
barevná rýžová kaše.

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

Oddíly, názvy a body!
1. Mirek + Magda – Kerberové 170
2. Ondra + Míša – Boží Apollis 230
3. Martin + Marťa – Olympíci 110
4. Výva + Kája + Jonáš – Helixové 250
5. Petr + David – Božští Prďáci 170

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

Meteo centrum Olymp
Všichni a všechno se potí...

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.

První noc je za námi a naprosto na jedničku!
Přišel nás navštívit Hermés…
První bolístky a slzičky.
A máme za sebou první táborovou noc. Děti po úmorném teple ani nemohly spát. I v noci bylo ve stanech více než
teplo a proto se do příštích slunečních dní chystá spaní pod širákem. Ráno se nám některé z dětí budily již před
šestou hodinou a skoro to vypadlo, že chtějí podpořit Dášu v čekání na pekaře. Doufáme, že takhle to dále
probíhat nebude a děti vydrží až do budíčku. Celým dnem nás provázel posel bohů Hermés, který pro děti připravil
tvoření názvů, vlajek a pokřiků pro své týmy a také výrobu skřínky, kterou budou potřebovat po celou dobu
tábora. Odpoledne bylo jako stvořené pro vodní bitvu. Voda byla všude. Na dětech, v dětech, na vedoucích, ve
vedoucích, v kuchyni i v krčmě. Následovala první táborová hra, u které taky došlo k prvním úrazům. Házet šipky
z kopce dolů se nevyplácí, ale získané odřeniny hned zmizí. Slzičky ale nepadly jen kvůli úrazům, ale taky tu máme
už první stejskáčky. Holčičky se statečně drží, ale mezi kluky to koluje jako rýma. Tu brečí jeden, tu druhý. Žádné
strachy, známe to každý a my statečně bojujeme a nad stýskáním zvítězíme zabavením ve hrách. Večer všichni
odpočívali po náročném odpoledni a šlo se na kutě velice brzy.

Aktuální info z Olympu
O oddílech a jejich rozčlenění vás informovat
nebudeme :-D !!! Přeci jen chceme donutit vaše
malé ratolesti, aby v tom táborovém a hracím
shonu napsaly domů alespoň pár řádků.
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 nám přijde představit další z bůh, a to Apollon.
Krásný a vznešený bůh slunce a umění. Copak nám asi
připraví za hry? Bude to tak náročný boj o body jako
s Hermésem? Odpoledne vyrazíme na odpočinek mezi
hrami k místnímu koupališti, abychom zjistili, jestli se
mezi ty žáby a ryby vejde tábor dětí :-D Večer určitě
zapojíme děti do hromadných her na hřišti a noc
strávíme pod širým nebem. Stejně je ve stanech takové
teplo, že se potí i škvoři a mravenci, kteří děti
navštěvují…

