Úvodní zpravodaj 2015
Bohové Olympu hlásí
Co bude dnes dobrého?
Odpoledne budeme dlabat řízečky,
toustíky, sušenky a jiné dobroty. Pro
hladovce bude první boží pokrm.

Hurááááá do neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT!
Očekávání prezidenta…
Cesty opraveny… Odpady vyměněny… Kulisy postaveny… Vedoucí připraveni…

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

Vedoucí oddílu
1. Mirek + Magda
2. Ondra + Míša
3. Martin + Marťa
4. Výva + Kája + Jonáš
5. Petr + David

Vážení rodiče, táborníci, tábornice, prostě všichni příznivci našeho tábora. Opět po roce se hlásíme z redakce novin
,,Boží Dolané,,. Je neuvěřitelné, jak čas utíká. Letošní rok bude opravdu výjimečný. Vždyť táborům SpT je letos čtvrt
století!!! A to rozhodně stojí za oslavu. Radosti a úsměvů bude ještě více a to po příjezdu prezidenta. Ano sám
prezident SpT Marek nám přijede na tábor sdělit úžasnou novinu, a to že mu jeho krásná žena Hanička porodila
syna. Bude to Vítek, Vojtěch nebo Jakub? Všichni jsme napnutí a už se nemůžeme dočkat.
Zatím, co jste se netrpělivě připravovali a těšili na tábor, celá parta Dolanů se snažila opět tábořiště vylepšit,
zkrášlit a tábor připravit s tím nejlepším programem a s plno výlety, dobrodružstvími a překvapeními. Vzhůru tedy
za dobrodružství na Olympu. Zeus, jeho žena Hera i všichni ostatní bohové a hrdinové čekají.

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

Meteo centrum Olymp
Ideální na začátek táboru.

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.

Aktuální info z Olympu
O všem Vás budeme pravidelně informovat formou
táborových novin, videí a fotogalerií, které najdete
na našich webových stránkách. Díky tomu budete
moci být se svými potomky přímo ve středu dění.
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?
Až se všichni hezky vybalíme, okoukneme sousedy ve
stanech a sníme svačinky, čeká nás první oficiální
uvítací nástup. Na něm se dozvíme všechny potřebné
informace a poté hromadně půjdeme na obchůzku
tábořiště a jeho okolí. Kdo bude mít po příchodu hlad a
už nebude mít žádný schovaný řízek, dostane první boží
pokrm letošního tábora. Večer nás čeká zahajovací
oheň u kterého se všichni blíže poznáme a zazpíváme si
první táborové písničky, bez kterých se žádný táborník
neobejde. Večer se ulehne do spacáčků přesně v 21:30,
abychom do prvního táborového rána nevstávali mrzutí
a s opuchlýma očima. Čeká nás mnoho zážitků a
legrace, tak huráááá do toho 

