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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 14. 7. 2016 

           

Dopisy v lahvi a jiné informace! 
 

Víte, co dětem vedoucí závidí? Že táborníkům 

chodí balíky sladkostí pár dní před koncem 

tábora a vedoucím vůbec nic :-D 

Ještě že jsou dětičky tak štědré a rozdělují se… ;-) 

 

 

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!!! 
 

Přivítá nás čtvrtek. Uffff to to utíká. Ráno nás čeká 

zásadní a hrozivá scéna. Jde se na kanibali. Námořníci 

jsou poučeni, namotivováni, vyzbrojeni a za každou 

cenu chtějí svoji posádku zpět. Snad nedojde ke 

ztrátám a všechny se podaří zachránit. Pokud ano, 

v rámci oslav si všichni zahrajeme velký fotbalový 

turnaj na místním hřišti a večer zakončí závěrečná 

diskotéka. Ani netušíte, jak se na ni děti po té minulé 

těší. Holčičky mají připravené šatičky a všelijaké 

malování. Kluci naopak rifle a hromadu gelu a cool 

účesy. Hrát budeme i na přání, tak jsme zvědaví, co za 

mega pecky si děti zvolí. Vedoucí budou diskotéku 

prokládat hrami, takže doufáme, že celý zábavný 

večer se skvěle podaří a všichni spokojeni zaplují do 

spacáčků. U některých to bude problém. Jejich 

energie nezná hranic. Jen kdyby se trocha dala 

přepumpovat do vedoucích, který jedou na 

spokojený a šťastný rezervní výkon. 

Z deníku kapitána                
HUGA 
 

Co dnes posádka kuchtí? 
Ráno budeme mít chlebík 

s marmoškou. K obědu hovězí vývar a 

nudle s mákem. Ke svačině čoko 

kuličky s mlékem a k večeři kuřecí 

rybičkovou pomazánku. :-D 

 

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 – 1410b. ) 

2. Kája + David  (černí – 1460b.) 

3. Marťa + Martin ( červení – 1485b. ) 

4. Petr + Barča ( žlutí – 1280b. ) 

5. Mirek + Ema ( zelení – 1255b. ) 

 

,,Ticovšechnoodmakaj,, 
Vedoucí tech. sektoru – Slaneček 

Zásobování – Slaneček 

Zdravotník - Janek 

Kuchař – Námořník + Slaneček 

Noviny – Kuře + Dolané 

Pomocníci - X 

 

(Ne)jasná obloha? 

Prší v moment, kdy se chceme 

přesunout pod širák :-D 

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. 

Herbert slibuje pomoc! Zpívánky u ohýnku! 
Nácvik záchrany tonoucího! Nosítka co les dal! 
Tušíme konec. Rozhodujeme etapu ,,nazarok,,. 

Dnes odpoledne nás navštívil dědeček Herbert se zbytkem své původní posádky a všem přislíbil pomoc při 

odplutí z ostrova. Hugo byl naprosto nadšen. Prý mu dědeček pomůže i s osvobozením posádky ze spárů 

kanibalů. Jeho letité poznatky jsou pro námořníky velkým přínosem. Nikdo nechápe, jak ho při jakémkoliv 

pokusu odplout, vždy něco vrátilo zpět. Třeba bouře, nebo ohromný vítr a špatné fungování kompasu. My jsme 

za to ale vděčni. Námořníci si ihned napsali poznámky a jsou připraveni na nejhorší. Odpoledne jsme si pro 

všechny případy dalšího ztroskotání při odplutí vyzkoušeli záchranu tonoucího v koupališti. D ětem to šlo na 

jedničku. Někteří z nich dokázali zachránit i dvakrát těžší vedoucí. Večer se poté nesl v duchu deště a zpívánek 

v krčmě. Mezitím se Kuře ptala na různé nápady na etapovku na příští rok. Nápadů máme přesně 45 a tak se 

vedoucím pěkně zamotala hlava. Rozhodně ale nikdy nepřistoupíme na warcraft nebo minecraft.  
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