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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 

                                          Ztroskotání 4. 7. 2016 

           

Dopisy v lahvi a jiné informace! 
 

První dopisy rozdány. Dětičky byly spokojené a 

hned psali všichni první dopisy domů. A kdo 

neumí psát dopisy? Ten dnes prošel školením na 

správné psaní dopisů, lepení známek a kreslení 

obálek.  

 

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!!! 
 

Zítra nás všechny čeká dopolední učení s mapou. 

Každý oddíl by si měl vše správně zapsat do 

Námořnických deníků, aby se vše mohlo použit na 

následujících hrách. Snad se nám nikdo při 

orientování v mapě neztratí a každý se dokáže 

zorientovat, kde se nachází. Odpoledne nás čeká 

první velká hra, která bude započítána do etapového 

hodnocení. V bodech nám i zítra bude pomáhat 

výzva. O čem výzvy jsou?  

Každý den oddíl nominuje jednoho táborníka na 

výzvu. Pouze ale ví, o jaké téma výzvy půjde. Tým se 

po celý tábor musí střídat a za jednotlivé výzvy 

dostanou děti pomocníčky do konečné hry, která 

rozhodne, kdo z posádky popluje pro pomoc na 

pevninu k civilizaci.   
 

Z deníku kapitána                
HUGA 
 

Co dnes posádka kuchtí? 
Ráno dětem přichystáme chleba 

s medem. K obědu zeleninovou 

polévku a boloňské špagety. Ke 

svačině melouny a k večeři topinky na 

ohni s pomazánkou.  

   

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 ( modří – 140b. ) 

2. Kája + David  (černí – 160b.) 

3. Marťa + Martin ( červení – 120b. ) 

4. Petr + Barča ( žlutí – 130b. ) 

5. Mirek + Ema ( zelení – 170b. ) 

 

,,Ticovšechnoodmakaj,, 
Vedoucí tech. sektoru – Tomino 

Zásobování – Slaneček 

Zdravotník - Janek 

Kuchař – Námořník + Pavel 

Noviny – Kuře + Dolané 

Pomocníci – Hanka, Effa, Kačka 

 

(Ne)jasná obloha? 

Sluníčko svítilo a krásně hřálo.  

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. 

Ztrskotání kdesi!!! 
      Oddíly mají vedoucí! První dopisy v lahvi! Batika všude! 
   Kotva na polovic! Bramboriáda na hlad. Bodování stanů! 

Dnešní ráno bylo opravdu velice tragické. Kapitán lodi se probudil do chaosu a paniky posádky. Všude trosky 

lodi, všude voda… Kapitán hned zhodnotil situaci za dost závažnou. Karel přikývnul na vše, co Hugo říkal a tak se 

hned posádka musela rozdělit do týmů, aby se jim lépe obcházelo okolí a aby území ztroskotání prošli úplně 

celé. Následovalo plno hromadných dovedností na oddílových místečkách. Děti si zdobily své místečko 

přírodninami. Také si vázaly pytle na poštu, které se večer batikovaly. Názvy týmů a jejich pokřiky všechny 

překvapily. A v jakém týmu je vaše dítko? To si s nimi musíte poslat dopis. Vše zatím držíme v tajnosti. Večer se 

první oddíl mohl těšit na hlídky, při kterých mají hlídající za úkol střežit různé předměty na místech tábora. Při 

bodování stanů se nenašlo nic podezřelého, mokrého ani rozházeného. Je vidět, že jsou všichni naučeni si 

uklízet a nebo se hrozí letečáků celého stanu!  
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