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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 16. 7. 2016 

           

Dopisy v lahvi a jiné informace! 
 

Končíme online posílání vzkazů. I pošťáka už 

neočekáváme. Ach jo, další milé dopisy až za rok. 

Děkujeme  

 

 

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!!! 
 

Zítra se s vašimi robátky rozloučíme a až pobalíme 

všechny věci, půjdeme jim zamávat na autobus. 

Strašně to uteklo a vůbec se nám odsud nechce. Opět 

rok čekání, opět rok příprav. Ale snad nám to uteče a 

již brzy opět tady ve Lhotě.  

 

Tímto chceme vaše ratolesti pozvat na podzimní sraz, 

který se letos bude konat opravdu brzy a to koncem 

září opět v Kalu na chalupě.  

 

A pokud to bude jen trochu možné, tak snad konečně 

vyjde i sraz jarní. Nemůžeme se těch vašich dětí 

nabažit :-D  

 

Zítřkem se s vámi loučíme. Moc děkujeme za skvělý 

tábor, za krásné vzkazy, za super úžasné dětičky.  

Mějte se krásně, posíláme pusu a teď jdeme 

naposledy zalehnout do spacáčků…  

Z deníku kapitána                
HUGA 
 

Co dnes posádka kuchtí? 
Ráno budeme mít poslední snídani a 

poslední čajdu. K obědu děti 

v autobuse svačinky a ten kdo pojede 

s rodiči se jisto jistě staví na něco 

dobrého. Kuchyně zavírá!   

 

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 – 5.místo) 

2. Kája + David  (černí – 2.místo) 

3. Marťa + Martin ( červení – 1.místo) 

4. Petr + Barča ( žlutí – 4.místo) 

5. Mirek + Ema ( zelení – 3.místo) 

 

,,Ticovšechnoodmakaj,, 
Vedoucí tech. sektoru – Slaneček 

Zásobování – Slaneček 

Zdravotník - Janek 

Kuchař – Námořník + Slaneček 

Noviny – Kuře + Dolané 

Pomocníci - X 

 

(Ne)jasná obloha? 

Neprší, ale teplo nic moc  

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. 

Etapová hra u konce! Rudý tým se raduje! 
Herbert se vrátil na ostrov! Poslední nástup plný emocí! 

Posíláme sny. Nechceme odjet. P-táááá jen chválí.  
A je to tady. Poslední den tábora je tu. Ach jo, tak strašně to uteklo. Ani nám nepřijde, že tu jsme celých 14 dní. 

Etapová hra se dnes ukončila velice zajímavě. Poslední hra totiž zamíchala s body, ale nakonec s větším 

rozestupem vyhrál tým Červených, tedy Dreamteam, který vybuchl emocemi, nadšením i pláčem. Tak moc se 

všichni radovali. V slzy dojetí propukla i Kuřátko. Tenhle tábor zatím ohodnotila jako nejlepší ze všech let, kdy 

jako hlavní vedoucí jezdí. Opravdu každý den se neuvěřitelně povedl a největší díky patří všem vedoucím, který 

tento tábor dovedli do takové dokonalosti.  V poslední scénce, při odplutí Huga a jeho posádky došlo ke 

zvratu. Herbert se rozhodl již na moři, že jeho život už patří jen na tento ostrov a vyskočil. Hugo začal brečet, ale 

slíbil dědovi na dálku, že vše lidem vyřídí a nikdy na něho nezapomene. Končí to šťastně? Nebo nešťastně? Kdo 

ví, pro nás smutně, jedeme domů…  
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