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CO SE DNES DĚLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení tábora: 

Hlavní vedoucí: Míša 

Programový vedoucí: 

Jonáš a Námořník 
Vedoucí oddílu: 

Sam, Martin, David, 

Ema, Natka, Barča, 
Kraky, Ondra, Kája, 

Míra, Lucík, Danča 

Technické zázemí:  

Vedoucí tech. sektoru: 

Marťas 

Zásobování: Marťas 
Zdravotník: Míša (i 

Barča) 

Kuchaři: Jenda, Námořník 
a Pavlos  

Noviny: Barča 

Informace o táboru: 

Telefon na tábor:  

606 384 400  

Pokud se nedovoláte, 

zkuste to později. Ne 
vždy ho slyšíme 

E-mail na tábor: 

dolane@sptlomnice.cz 

Adresa tábora: 

Tábor SpT, jméno 

táborníka, Tallhoferův 
Dol, 537 01 Rabštejnská 

Lhota 

Pořadatel tábora SpT: 
Sdružení pro Tábor, TOM 

19076 IČO 72059681 

Konec tábora: V sobotu 

18. 7. 2020 v 9:30 hod. 

Hlavní vedoucí je 

Michaela Uhlířová, 

držitelka oprávnění 

MŠMT. 

 

Své táborníky můžete 

podporovat formou vzkazů 
na questbooku SpT: 

sptlomnice.cz/index.php/vz

kazy 

nebo posílat emaily na 

adresu: 

dolane@sptlomnice.cz. 

Čtvrteční návrat na zem byl úspěšný a jen co jsme dosedli na půdu naší rodné 

planety, začala posádka bažit po pomstě. Třífázová bitva nás dovedla až 

k prolomení pevnosti, ve které se údajně schovávali prezidenti. K našemu zklamání 

se jim ale podařilo utéct. Vypadalo to, že je do rukou nikdy nedostaneme, ale 

usnuli na vavřínech a naše posádka je zahlédla na útěku. Oba měli plné kufry 

falešných peněz a zakoupené letenky v ruce. Ve vteřině se strhl neuvěřitelný hon 

na oba lháře. Malí, velcí, tlustí, tencí. Všichni volali po smrti prezidentů. 
Pixie a Trixie ovšem napomenuli posádku za její nerozvážné chování a prezidenti 

byli nakonec zatčeni a podrobeni spravedlivému soudu. Ředitel Mirďas večer všem 

rozdal čestné vyznamenání za pomoc při službě na lodi a obě televizní hlasatelky 

se rozloučily, jejich role tady končí. Oslavná diskotéka je poslední, co nás dělí 

od zítřejšího opuštění stanice. 

Bitva proti vedoucím a starším táborníkům proběhla na 

jedničku. Fuskomety svištěly vzduchem za znění válečného 

křiku armády rebelů. Slavnostní vyhlášení, na kterém 

děti přednesly svoje pokřiky naposledy, opustili všichni 

s tričkem připomínajícím třicetileté výročí našich 

táborů, pohledem z letošního tábora a fotkou 
v galaktických kostýmech. Náš milý Krakouš se postaral 

o následující program. V krčmě jsme zhlédli záznamy 
z GoPro kamery a zrekapitulovali si celý tábor. Nyní se 

zapisujeme do historie hudebních akcí úžasnou 

diskotékou, jen se podlaha prohýbá.  

 

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ: 

LAMA (Letecká alfa mezi 

astronauty) – 2. místo 

Zaplaťáci – 4. místo 

Zlaťáci – 3. místo 

Rukrů – 5. místo 

Platoni – 1. místo 

 

www.sptlomnice.cz 

 

   

DRBÁK! 

Nejuklizenější stan hrdě 

reprezentují Mára Havlíček 
a Kristián Terinek. Cenu za 

nejlepší chlívek získávají 

stany 3 a 7.  

Táborové lásky jsou v plném 

proudu. Jménem redakce 

přejeme co nejméně zlomených 
srdcí a co nejvíce 

zasněných ploužáků. 

 

 

Dnes papáme: 

snídaně: kuličky či 
lupínky s mlékem 

oběd: rajská polévka 
krupicová kaše s kakaem 

svačina: rohlík a jogurt 

večeře: „sloní žrádlo“ 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Vám, milí rodičové, 

že nám každoročně svěříte 
bandu, která se nám postará 

o nezapomenutelné zážitky. 

Letos vše proběhlo opravdu 
bez nejmenšího zádrhele. 

Jsme pyšní a doufáme, že 

Vám je vracíme unavené, 

spokojené a s hromadou 

příběhů v hlavě. 

Těšíme se na další roky 
s Vámi! Vaši Dolané <3 

mailto:dolane@sptlomnice.cz

