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Přinášíme zatím rozsahem největší Olympské listy, které jste na

našem táboře četli. Jestli se ptáte proč, tak odpověď je opravdu

jednoduchá – vše má svůj konec a tak i letošní putování po

Odysseově cestě dozrálo do konce. Než se ještě úplně

rozloučíme, zbývá nám představit několik oddílů. Mezi nimi se

objeví Théby, Thesálie, Rhodos a řecká Sparta.

BYLO NÁS SEDM

Řecká Sparta v letošních soutěžích potvrdila vysoké očekávání a

dokázala zvítězit v mnoha hrách a soutěžích. Protože bojovala s

Poseidonem za zády, podařilo se Sparťanům vylovit z říčky Skalice

většinu ryb a škeblí. Aby očekávané povodně neponičily tábor,

postavili také soustavu přehrad a opravili poničené jezy. Všichni

Sparťané také potvrdili, že ovládají řízení lodě a získali kapitánské

průkazy.

Little Sparta

Zelenou batiku získali bojovníci a krásné panny z Thesálie, zde se o

vůdčí postavení dělí Anička s Lukášem. Jak se celý oddíl svěřil, při

sestavování pokřiku na jejich řecké město je nejvíce napadal rým,

který nemůžeme bohužel (pozn.: spíše BOHU DÍK) zveřejňovat, ale

věříme, že na něj všichni dokážete sami přijít – jen si to párkrát

zopakujte. Nejstarší dívka tábora Eliška Kotulová zaujala v tomto

týmu postavení maminky a vůdkyně oddílu, kdy se starala i o takové

táborové rychlíky jako Martínek Bill. Známou nerozdělitelnou dvojicí,

kterou jste zde můžeme najít je sourozenecké duo Halamů.

Thesálie

LIST 1

Jak už tomu bývá, nic netrvá věčně. Letos se tato věta obrátila na

sehranou dvojici Kája, Kopr. Celý tým dával od začátku tábora

veškerou sílu do dobrého umístění v celotáborových hrách, ale

bohužel se jim nedařilo. Nejzkušenějšími siláky v Thébách byli

George Salát a David Rollo, naopak pozice nejmladších holek

zaujala trojice Míša Canincová, Týna Šimandlová a Terka

Nováková. Radost a síla bojovat vyzařuje z celého oddílu… vždyť

jsou přeci Ynteligentní skupina! Takže pevně doufáme, že si tábor

užili.

Théby
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Jedním z nejtěžších úkolů je obhájit 1. místo a pozici favorita. V

minulém roce, jak už jste se mohli dočíst, vyhrál tým Pajdy.

Letos s ním podporoval tým prágoš Ondra, a odhodlání celého

oddílu bylo jednoznačné. Rhodos se již od prvních

celotáborových her držel na předních příčkách, až bylo podezření

na božské síly. Nicméně kolektiv zahrnoval takové stálice jako

Míša Bártů, Terka Linxová, Dáda Procházka nebo Ondra Hudec,

takže se nedivme, že jejich kandidátka na vítězství byla velmi

pravděpodobná.

Rhodos

LIST 2

Na poslední 3 dny nás přijela navštívit, ale především podpořit Lucka

Hamča, která s sebou přivezla především dobrou náladu a úsměv na

tváři. Proto jsme ji vyzpovídali jen a jen pro vás a vaši nenasytnou

zvědavost.

Lucko, jak se ti po nás stýskalo?
Musím přiznat, že hodně! Hlavně když jsem sledovala videa na

facebooku, tak jsem vám hodně záviděla.

Jak vnímáš družení našich nejstarších krasavic se sousedním
táborem?
Všimla jsem si, že to naše děvčata táhne za IT táborníky a je vidět, že

Martin Javornický je z toho silně v depresi. Zajímavý postoj zaujal i

Vašek Rollo, který, aby zaujal jejich pozornost, si postupně začal lámat

horní končetiny. Také mě zaujala družnost mé mladší ségry, která se

vesele zašívá v neznáme chatičce (a možná posteli).

Staronová bohyně je tu

Dlouhá noc
Můžete se těšit na dnešní večer, kde bude hudba na plné

pecky a osvětlení, až vám budou přecházet oči.


