K onec týdne 10. 7. 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Ráno budeme papat rybičkovou
pomazánku. K obědu nás nasytí
nudlová polévka a lečo s bramborem.
Ke svačině obří melouny a k večeři
výborné Boloňské špagety.

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

Oddíly, názvy a body!
1. Mirek + Magda – Kerberové 570
2. Ondra + Míša – Boží Apollis 580
3. Martin + Marťa – Olympíci 430
4. Výva + Kája + Jonáš – Helixové 610
5. Petr + David – Božští Prďáci 620

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

Meteo centrum Olymp
Po těch vedrech nezvyklé chladno

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.

Užíváme si kytary a ohýnku…
Olympiáda pohltila všechny do skvělého programu!
Děti si hrají na otužilce, vedoucí mrznou!
Vedoucí absolutně nečekaly, jak moc děti prožívají boj o body. Už i první slzičky tekly kvůli posledním místům. Jen
těžko se vysvětluje, že máme další polovinu tábora před sebou a že vše může být ještě stokrát jinak. Olympiáda
nás v programu provázela celý den. Přetahování lanem, shazování kelímků a jiná stanoviště děti moc bavila a tak
se nebylo čemu divit, že po večeři byla na všech vidět značná únava. Proto si šli všichni odpočinout a posedět
k ohýnku, u kterého se zpívalo a hrálo. Vše přerušil Zeus, který opět kuje pikle a svého trůnu se vzdát nechce. Ve
tmě za svitu loučí nás přivedl do lesa, kde ukryl svoji zbraň, blesk. Snad bohové na tuto past přijdou a nenechají Dia
vládnout dále. Poté šly všechny otužilé děti spát pod širé nebe a zmrzlíci zůstali ve svých stanech. Přeci jen počasí
nám už nepřeje tak jako na začátku tábora. Obdiv všem, kteří do rána nepřimrzli ke štěrku, obavy byly veliké. Děti
jsou ale odolné a tak i přes den lítají v kraťasech, zatímco vedoucí v bundách a čepicích. V dalších novinách vás
budeme informovat, jak zmrzlá noc probíhala a kolik dětí to statečně přežilo. :-D :-D :-D Tábor se nám láme do
poloviny. Frčíme dál, čeká nás ještě mnoho her, překvapení, zážitků a hodláme si užít každičký moment na tomto
krásném táboře.

Aktuální info z Olympu
Redakce usnula :-D :-D :-D
Opravdu se moc omlouváme za pozdní napsání
novin. Ač se to nezdá, i na redakci padla únava a
tak po večeru stráveném zpíváním s dětmi a poté i
s vedoucími, se vydání novin uskutečnilo až
v ranních hodinách.  Slibujeme, že se to už
nestane a noviny budeme psát i se špejlemi na
očích. :-D
Podpořte své táborníky formou vzkazů na
Questbooku SpT
sptlomnice.cz/index.php/vzkazy nebo posíat
emaily přímo na adresu redakce
dolane@sptlomnice.net

www.sptlomnice.cz

Co na nás Olymp chystá?
Čeká nás den dle boha Poseidona. Ano, tušíte správně,
že celý den bude děti doprovázet ve hrách voda 
ještě, že všichni mají dokonalou výbavu na tento den.
Holinky, pláštěnky, plavky, všechno se využije 

