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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 

                                                    Ostrov 10. 7. 2016 

           

Dopisy v lahvi a jiné informace! 
 

Každý den se za námi někdo přijíždí podívat. 

Každý den nás někdo poctí svojí návštěvou. My 

těm všem chceme poděkovat. Máme se krásně, 

je nám hej a užíváme si každý den…  

 

 

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!  

Jukněte na www.sptlomnice.cz a vše se hned 

dozvíte. Prožijte tábor s námi a buďte jeho 

součástí! 

 

 

Ostrov kdesi!!! 
 

Ráno si poprvé trošičku pospíme. Budíček bude 

posunutý. Na dětičkách je totiž vidět únava a klidná 

spokojenost, je tedy čas na relaxační den. Budeme 

například meditovat, nebo se poprvé slunit na 

koupališti. Den bude naplněn hrami na šifry a tajné 

řeči. Námořníci totiž musí začít vysílat SOS signály 

z ostrova. Nejvíce se ale děti těší na svíčkovou. 

Lednice jsou narvané knedlíky a my se prostě a jen 

nemůžeme dočkat. Večer si děti u ohně zahrají hry, 

následovat bude noční hra v rámci oddílů. Těšíme se 

na boj o body při svíčkách a baterkách. Do zítřka 

vkládáme naděje, i co se týče úklidů. Po spaní venku 

se ve stanech utvořily obří hromady bordelu a do 

toho naházené spacáky, polštářky i plyšáčci. Co ale 

děti nejvíce zklame je zrušený bufet. Dětičky sice 

hezky jedí, ale zásoby dobrot z bufetu jsou moc 

veliké, je třeba něco odjíst!:-D  

Z deníku kapitána                
HUGA 
 

Co dnes posádka kuchtí? 
Ráno budeme mít vajíčkovou 

pomazánku. K obědu kuřecí polévka, 

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, ke svačině 

rohlík a jablíčko. A k večeři žemlovku. 

 

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 – 870b. ) 

2. Kája + David  (černí – 920b.) 

3. Marťa + Martin ( červení – 900b. ) 

4. Petr + Barča ( žlutí – 725b. ) 

5. Mirek + Ema ( zelení – 890b. ) 

 

,,Ticovšechnoodmakaj,, 
Vedoucí tech. sektoru – Slaneček 

Zásobování – Slaneček 

Zdravotník - Janek 

Kuchař – Námořník + Pavel 

Noviny – Kuře + Dolané 

Pomocníci - X 

 

(Ne)jasná obloha? 

Nádherně jasná obloha… 

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. 

Lovíme gáblík! Luky a šípy jsou oblíbené! 
Kanibalský tanec! Petr kvedlá!  

Na dnešek došlo k nočnímu probuzení. Nic se nehrálo, pouze začalo trošku pršet. To se dětičkám pod širákem 

moc nelíbilo. Jen škoda, že nakonec pršelo pouze pár minut. Budíček byl tedy velice unavený a pomalý. Nakonec 

se ale cvičila joga, což děti moc bavilo. Ráno přiběhla námořnice, která utekla ze spárů kanibalů chvilku předtím, 

než ji opekli na ohni. Ta hned hlásila, že už ví, kde zbytek posádky je a že je tam dovede. Je třeba je ihned najít, 

nebo budou brzy v guláši. A že je prý v lesích dost zvěře, tak je třeba udělat zásoby. Celé odpoledne se tedy 

neslo v duchu střelby po zvěři. Střílení je moc bavilo a i těm nejmenších to šlo krásně. Všichni si vystřelili kuřata 

a k nim dle bodů dostali všemožné ingredience. Pak už jen následovalo dlouhé a předlouhé vaření a ohně. Celá 

tato akce trvala čtyři hodiny. Odměny však byly přímo epesní. Všem se kuřata povedla a každý si dostatečně 

naplnil břicha. Večer jsme pak udělali nástup, při kterém se oddíly přeměnily v kanibaly a zatančily nám své 

natrénované kanibalské tance. Vše je natočené, brzy to is další várkou fotek uvidíte na webu  
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