Konec 17. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Poslední dobroty na táboře?
Posnídáme vánočku a čaj. Kdo jede
autobusem, dostane s sebou malé
svačinky 

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

Oddíly, názvy a body!
1. místo Helixové
2. místo Apollis
3. místo Kerberové
4. místo Božští Prďáci
5. místo Olympíci

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

Meteo centrum Olymp
Vedro až praští 

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.

Nikomu se nechce domů…
Boj v závěrečné bitvě
Bohužel už je to tak. Nečekán, nezván, přišel konec. Víme, že se stále opakujeme, ale opravdu to neuvěřitelně
uteklo. Sotva jsme si vybalili, už zase cestujeme domů. Nikomu se nechce. Celý den vládla ponurá atmosféra,
kterou přebila jen závěrečná bitva a konečný nástup. Děti si nechávaly podepsat trička. Vedoucí všem postupně
chodili pomáhat balit a až konečný verdikt o etapové hře všechny trochu pozvednul. Na trůn se svým týmem
usedají Helixové. Moc gratulujeme!
Celá redakce vám všem chce co nejsrdečněji poděkovat, že nám na těch čtrnáct dní půjčujete své ratolesti,
abychom si tady s nimi mohli plnit své dětské sny a realizovat se v tak úžasné letní činnosti jakou je tábor. Moc
děkujeme za mnoho a mnoho telefonátů, vzkazů, mailů i SMS za to, jak jsme úžasní a že jsou zde vaše děti
spokojené. Děkujeme, že s námi sdílíte celých čtrnáct dní čtením novin a že jste byli u toho s námi, když jsme slavili
25. Ročník táborů SpT.
A co že se to bude slavit za rok? No přeci 10 let fungování 1. turnusu Dolané.
Doufáme, že nám zachováte přízeň a že za rok se opět shledáme u společného psaní a čtení novin.
Mějte se krásně a užijte si léto plné pohody, odpočinku a úsměvů.
Dolané 

Aktuální info z Olympu
Vše dobře dopadlo…
Tedy alespoň pro Olymp. Na Dia vše prasklo a
konečně všichni prokoukli, co že je to za vládce.
Héra, jeho žena, se také přidala k ostatním bohů a i
přes velkou lásku k Diovi i ona dopomohla k jeho
sesazení z trůnu a následně ho ještě poslala na zem
žít jako obyčejného smrtelníka. Kdo je tedy teď
novým vládcem na Olympu? Afrodité, bohyně lásky
vyhrála se svými spojenci Poseidonem a Hestií a
s armádou božíků. To bude na hoře i na zemi lásky a
spokojenosti. Héra, ta si našla svoji životní lásku
mezi smrtelníky a společně na Olympu vychovávají
další dceru. I takovéto nečekané konce jsou možné.
Vše nedopadlo dobře, ale takový je život – ŽIVOT NA
OLYMPU!!!

www.sptlomnice.cz

Co na nás Olymp chystá?
Poslední den tábora je vždy hodně náročný. Brzy
budíček, rychlá snídaně a pak jen honem zapakovat a
vyrazit. A to ještě vůbec nemluvíme o tom, jaké to pak
je doklízení, když každé dítko najde pod postelí milion
papírků, které tam umí nasřádat i za jediný večer. Vše
ale určitě dopadne dobře a vy už moc těšte na své
unavené a spokojené táborníky 

