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Ve večerních hodinách byla zahájena celotáborová hra, kterou

odstartoval samotný Zeus sesláním bájného hrdiny Odyssea mezi 

táborníky.

Už rozdělené oddíly, ale bez vedoucích, měly za úkol navštívit

věštkyně Orákuly, odkud si odnesly truhlice se jménem jejich

řeckého města. Celotáborovkou budou proplouvat taková města

jako Athény, Eretria, Théby, Thesálie, Tesalonoka, Rhodos a ten

nejlepší oddíl Sparta. Každému oddílu přišli na pomoc i samotní

bohové z Olympu.

Odysseus byl seslán na Zem

Dnešní večer budu v rytmech božské hudby. Máme pro vás opět připraveno spoustu her a zábavy. A mezi tanečníky na parketu, přivítáme

i náš sousední tábor.

Doufáme, že po této akci budeme moct otevřít rubriku „Sodoma Gomora“. O čem tyto články budou?!... To se nechte překvapit.

Na Olympu to žije

Veškeří antičtí bojovníci společně s překrásnými pannami netrpělivě

čekali na odjezd bóžobusu a cestu, která zahájí putování po starověkém

Řecku. I přes toto nadšení bylo loučení s rodiči těžké a některé maminky

se neubránily slzičkám. Nicméně cesta bóžobusem utekla jako voda a za

necelou hodinu a půl jsme se všichni vesele ocitli v našem tábořišti.

Putování začalo i se 
slzičkou v oku
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Jak jste se mohli dočíst už v předminulém díle našich novin,

letošní rok přinesl několik změn ve vedoucích. Slibovali jsme

vám představení nových vedoucí a praktikantů, a proto s nimi

přinášíme rychlé rozhovory.

Klára
Jak už všichni podle jména víte, Klára je nová tvář, která posílí

ženské řady vedoucích. S sebou na tábor si přivezla dobrou

náladu a podporou jí určitě budou jak kolegové, tak i její děti,

které jsou tady taky s námi.

Kláro, je tohle tvůj 1. tábor nebo jsi tábornicí od malička?
Jako každé správné dítě jsem byla správnou tábornicí, ale v roli

vedoucího jsem poprvé.

Jaké z toho máš zatím pocity?
Jelikož je zde suprový kolektiv vedoucích a nikomu se nestýská

po domově, tak věřím, že vše se vydaří a všichni v takovémto

rozpoložení zůstaneme.

Připravovala ses na tábor více ty nebo děti?

Na tábor a odjezd samotný jsem se připravovala více já, protože

jsem si vlastnoručně ušila kostým mé bohyně. K tomu všemu

jsem ještě musela zabalit svým 3 dětem.

Ondra
Ondra je kluk, který s námi několik let jezdil jako táborník a letos

se stal praktikantem na plný úvazek. Jeho vedoucím bude Pajda,

se kterým minulý rok vyhrál celotáborovou hru – naposledy jako

dítě.

Jaké máš pocity z toho, že letos už musíš být příkladem
dětem v táboře?

Jedinou změnou je pro mě to, že teď už mám tu 100%

zodpovědnost, ale jinak se stále cítím jako jejich dětský vzor.

Těšil ses na nové prostředí tábora, kde letos budeme trávit 14 dní?

Tuto změnu jsem uvítal s otevřenou náručí, jelikož to bude

neprozkoumané místo. Nové památky a místa k návštěvě budou

lákat jak děti, tak i vedoucí.

Jsi v týmu, sice v jiné pozici, ale opět s Pajdou, vnímáš to jako
osudové souznění?
Tak určitě, oba do toho jdeme srdíček a ruku v ruce se štěstím.

Takže doufám, že naše spolupráce bude úspěšná a dovedeme náš

tým řeckého města Rhodos k opětovnému vítězství. 

Kačka
Posledním nováčkem je Kačka, která bude pečovat o nejmenší

členy tábora společně s Tomášem. Jako milovnice psů a sportu si

tábor jistě užije, společně s ní je tu i syn

Při cestě z Prahy sis už rovnou vyzkoušela, jaké to je mít auto
těch nejlepších závodníků. Jaká tedy byla cesta a jaké máš
pocity?
Cesta byla bezproblémová, rychlá. Všechno podle plánu, a

dokonce si i někteří po cestě zdřímly. Zatím se po táboře a dětech

rozkoukávám, ale už teď mám mnoho zážitků a už teď se těším

na další, které přijdou.

Dokážeš si teď tipnout, kdo bude potřebovat spánek po obědě
víc, jestli ty, Tomáš nebo celý váš oddíl?
Obávám se, že já a Tomáš budeme ti nejvíc vyřízení z celého

našeho Spartského oddílu.

Kačka
Jako poslední nám do tábora dorazila Kačka Smetanová, kterou

už někteří z vás mohou pamatovat z minulých let. Kačka s námi

zde stráví ale kratší dobu, jelikož nám přijela pomoci za

onemocnělou Lindu. Jak dlouho bude trvat její pobyt ve

Varvažově, je zatím v moci Bohů.

Kačko, je shoda příjmení s hlavním vedoucím jen náhoda?
Opravdu to není jen shoda jmen... jak už někteří z vás ví, Petr je

můj strejda a tudíž do kolektivu vedoucích přibyl další

příbuzenský vztah.

Jaký je návrat do pozice praktikantky po několika letech?
Nečekaný, ale jsem ráda, že byl nabídnutý právě mě. Balení a

rozhodování probíhalo v několika málo okamžicích. Budu s vámi

tady moci být jen jeden týden, ale i přesto věřím, že si společně

užijeme plno srandy.

Nové tváře na Olympu
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