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  Hurááááá do 

neuvěřitelného 25. ročníku táborů SpT! 
   Očekávání prezidenta… 

   Cesty opraveny… Odpady vyměněny… Kulisy postaveny… Vedoucí připraveni… 

        
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.  
 

 Tallhoferuv Dol Dnes 

                                          Zvedáme kotvy 2. 7. 2016 

           

Dopisy v lahvi a jiné informace! 
 

O všem Vás budeme pravidelně informovat 

formou táborového námořnického deníku, videí 

a fotogalerií, které najdete na našich webových 

stránkách. Díky tomu budete moci být se svými 

potomky přímo na palubě… 

 

Můžete je podporovat formou vzkazů na 

Questbooku SpT       

sptlomnice.cz/index.php/vzkazy  nebo 

posílat emaily přímo na adresu redakce            

dolane@sptlomnice.net 

Pište a podpořte svého námořníka! Chcete vědět 

v jakém oddíle je Váš táborník? 

Jukněte na www.sptlomnice.cz do rubriky 

informace. Prožijte tábor s námi a buďte jeho 

součástí! 

 

 

Zvedáme kotvy!!! 
Každý už netrpělivě vyhlíží kapitána Huga. Každý má 

v ruce povolávací dopis, který dostal od samotného 

kapitána lodi. Nikdo ani nedutá a všichni se těší na 

nezapomenutelnou plavbu za dobrodružstvím. Až 

Hugo se svoji posádkou přijme na loď i toho 

posledního z posledních námořníků, nic nebude 

bránit tomu, aby Hildegarda odplula. Přejme jí hlavně 

klidné plutí bez bouří a problémů. Jen co se každý 

námořník rozkouká po lodi a překoná první náznaky 

mořské nemoci, všechny je posádka ubytuje do svých 

kajut a přizve k hlavnímu stěžni na milé večerní 

posezení pod hvězdami. Námořníci a námořnice si tak 

s námi zahrají malé seznamovací hry, zazpívají se 

první písničky s kytarou, a jelikož nás čeká opravdu 

dlouhá plavba, která bude trvat celou noc, všichni 

brzy zalehneme poprvé do svých spacáčků a necháme 

se unášet na vlnách dobrodružství… 

Hildegardo pluj a v pořádku se vrať!!! 
 

Z deníku kapitána                
HUGA 
 

Co dnes posádka kuchtí? 
Při nástupu na loď se každý námořník 

bude nacpávat svačinkou z domova a 

večer pro velké hladovce bude 

připraven pravý Námořnický guláš 

s chlebem. 

   

Pomocníci Huga! 
Hl. vedoucí – Petra Sedláčková (Kuře) 

Zástupce Kuřete – Vítek (Vitouš Muf) 

Programoví vedoucí – Míša + Jonáš 

Hlídky na palubě – sličná slečna Meff 

 

Posádka kapitána! 
1. Ondra + Natka 

2. Kája + David 

3. Marťa + Martin 

4. Petr + Barča 

5. Mirek + Ema 

 

,,Ticovšechnoodmakaj,, 
Vedoucí tech. sektoru – Martin M. 

Zásobování – Martin M. 

Zdravotník - Janek 

Kuchař – Námořník + Pavel 

Noviny – Kuře + Marťas +Dolané 

Pomocníci – Hanka, Tomino, Méča 

 

(Ne)jasná obloha? 

Ani vyplutí Titaniku neprovázelo tak 

příjemné počasí.  

Informace z paluby… 
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 16. července 2016 v 9:30h. 
Hlavní vedoucí 
je Petra Sedláčková, držitelka 
osvědčení MŠMT ČR pro hl. vedoucí 
táborů. 

                           Dolané slaví 10 let!!  
      Tábor plný za deset hodin! Tento rok se nesl v duchu budování! 
                  Nové posily v plné síle! Návraty i zvraty! 
Vážení a velevážení, číslo 10 se jistě a neodmyslitelně letos zapíše do paměti nás všech. Je tomu již deset let, co 

vznikl turnus Dolanů a my se pilně připravujeme na bujaré oslavy a skvělý tábor. Desítka nás ale provázela hned 

v úvodu letošního roku a to v den spuštění přihlášek na tábor! 10. ročník tábora byl plný za pouho pouhých 

deset hodit, což je v historii našeho turnusu neuvěřitelný rekord. Letošní rok byl plný těžké dřiny, potu, mozolů 

a oděrek. Celému tábořišti jsme se rozhodli dát nový šmrnc a tak je možné, že některá místa vůbec nepoznáte. 

Změny to ale nejsou jen v budování. I mezi vedoucími je plno nových či staronových členů. Velkou posilou je pro 

letošní rok trio holek, které se do všeho pustily opravdu s velkým nasazením. Do kuchyně se nám vrací 

Námořník a to i s rodinkou a do technického sektoru se navrací Martin, díky kterému bolí bránice každého 

vedoucího. Etapovka připravena, hry na spadnutí, počasí úžasné! Je to tu, začíná již 26.ročník tábora Spt  
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