
TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

17.7. – 30.7.2021 
 
 

DEN PRVNÍ 17.7.2021 

Sůváci už vyráží, 
z Litoměřic z nádraží. 

Už je tady ten náš den,  
kdy se zase všichni sejdem. 

Bágly máme naložené,  
dětičky už natěšené  
Slzičky nám netečou,  
Sůváci tu všichni jsou. 

Po cestě nám stále prší,  
v Chřibské není to však lepší. 

Honem, honem běžíme,  
do oddílů dělíme. 

Dětičky jsme rozdělili,  
taky jsme si vybalili. 
Večeře a hygiena - 

po chaosu milá změna. 
Od maličkých začínáme,  

do postýlek všechny dáme. 
Na zítřek se těšíme,  

časoletem frčíííímeeee..... 
P.S.: K tomu zmíněnému chaosu: 

Ztracený kufr nalezen,  
Škodík náš bude odsouzen  

 

 

DEN DRUHÝ 18.7.2021 

První den nám začíná,  
je to skvělá novina. 
Celý rok se těšíme,  

s Gejzíkem se vzbudíme. 
Rozcvičku jsme neměli,  
kdo by ji chtěl v neděli. 
Po snídani z vesela,  
střídač si nás zavolá. 

Do družstev nás rozdělí,  
letos budem zas skvělí. 
Po obědě klídek máme,  

(kuřízek si dneska dáme) 
do lesa se hned vydáme. 
Baráčky jsme postavili,  
sůváčky jsme obdrželi. 
Vodopády středňáci,  
zdolali si v legraci. 



Nejstarší se pochlapili,  
na Chřibský vrch vyrazili. 

V táboře se všichni sejdem,  
do koupelny rychle zajdem. 

Po večeři běžíme,  
na divadlo se těšíme. 
Dinosauři tady byli,  
kolo času roztočili. 

Dětičky se těší dnes,  
co se chystá na zítřek. 

 

DEN TŘETÍ 19.7.2021 

Třetí den je za námi,  
s rozcvičkou jsme začali. 
Po snídani co se stalo –  
zapršelo a nééé málo! 
Ruční práce malí tvoří,  

velcí do lesa schovat se běží. 
S dinosaury po obědě 

válčili jsme prostě skvěle. 
Po večeři v maskách kdo chtěl,  

na divadýlko si k nám zašel. 
Přišli všichni táborníci,  

tak to má být – velké díky! 
Znovu přišla Lara Croft  
a vejce se jí předala, 

časolet nás posunul dál 
a renesance začala.  
Malí večer na „díze“ 

v maskách tančí – super jim to jde! 
Velcí běží za sluncem,  
západ slunce to je sen. 
Večerka nás dostihla,  

děti jdou spinkat – už je tma! 
 

 

DEN ČTVRTÝ 20.7.2021 

Další den je za námi,  
bez deště jsme ho zvládali. 

Rozcvičkou a budíčkem 
začali jsme čtvrtý den.  
Po snídani zase jdem,  
etapovku splnit chcem. 

Lara Croft zas něco hledá,  
bože náš, ta pokoj nedá. 

Bylinky a lektvary, 
dneska jsme si dělali. 

Mládí máme všichni v kapse,  
elixír jsme zvládli lehce. 



V etapovce dneska velcí, 
asi se nám nějak ztrácí! 
Abeceda zabrat dala,  

v první třídě většina z nich spala. 
Svíčkovou měli jsme dnes k obídku, 

bazárek pak o poledním klídku. 
Odpoledne mladší běží 
a pořád jsou stále svěží. 
Na hřiště dnes spěchají,  

soutěže si rozdají. 
Starší jejich kamarádi 

v lesích - tam to mají rádi! 
Vodopády zdolali,  

kopce, vršky i skály. 
Na večeři jsme se sešli,  
mladší na buřťák si zašli. 
Starší dneska na "díze" 
zakončili dnešní den. 

Dobrou, mámo, tatínku  
posíláme pusinku!!! 

 

 

DEN PÁTÝ 21.7.2021 

Pátý den tu máme,  
rádi i ten dáme. 

Po tom našem rituálu – 
vstávat, cvičit, dát si kávu. 
Dětem bříška naplníme,  

do přírody vyrazíme. 
Etapovkou začínáme,  

starší bloudit v lese necháme. 
Slepou etapu tam měli,  

přežili – no vždyť jsou skvělí. 
Mladší vlajky tvořili,  
do boje se pustili. 

O přilbu budou se bít,  
každý z nich chtěl by ji mít. 

Vždycky někdo vyhraje,  
hlavně když tu sranda je! 

Po večeři mladí řádí,  
míčové hry mají rádi.  
Starší buřťáka si dali 
a taky si zazpívali. 

Už jsou všichni v postýlkách,  
krásné sny si nechaj zdát. 

 

 

DEN ŠESTÝ 22.7.2021 

Máme tady šestý den, 



sluníčko vylezlo dnes ven. 
Proto hnedka po snídani,  

velcí batůžky si balí. 
Celodeňák je dnes čeká, 

prý to bude dlouhá štreka. 
Večer až se shledáme, 
večeři jim schováme. 

Jejich mladší kamarádi, 
v etapovce opět řádí. 
Pyramidu postavili, 
u toho se zapotili. 

Po obědě polední klid, 
bazárek a už musí jít. 
Běží totiž do divadla, 

scénky mají, je to sranda. 
Po návratu na večeři, 
starší na ní taky běží. 

Potom vedoucí divadélko zahráli, 
do indiánské doby nás zatáhli. 

Vykoupáno, rozestláno 
těšíme se na další ráno. 

 

 

DEN SEDMÝ 23.7.2021 

Sedmý den nám začíná,  
pro nás žádná novina. 

Po rozcvičce dávno máme,  
na snídani pospícháme. 

Po snídani mrňata 
budou střílet prasata. 

Ruční práce se staršími,  
dárečky si vytvořili. 
Batiku dnes dělají, 
většina už to umí. 

Po klídečku zvesela 
pospícháme do lesa. 

Starší k vodopádům ženou,  
etapovku splnili tam celou. 

Mladší v lese také jsou,  
šifru řeší s noblesou. 
Totemy si postavili, 
s artefakty dorazili. 
Po večeři divadýlko  
celý tábor zkoukne,  

s Asterixem a Obelixem  
huráááá – čekají nás olympijské hry. 

Joudisti nám ukázali,  
jak jsou v judu dobří, 

mlátí sebou o žíněnky,  



tělo maj bez modřin. 
Do dalšího období 
dostanem se lehce,  
antika a Římané –  

zpátky se nám nechce. 
V postýlkách už rozjímáme,  

co se zítra asi stane…. 
 

 

DEN OSMÝ 24.7.2021 

Tak máme půlku za námi,  
zase jsme se nasmáli. 
Ráno všechno splnili,  

olympiádou jsme dnes žili. 
Od rána jsme v antice,  

disciplíny zvládali jsme lehce. 
Sluníčko nám krásně svítí,  

do bazénku šli jsme s chutí. 
Všichni jsme se osvěžili, 
a do krámku pak vyrazili. 

Máme totiž kapesné,  
utratit je chceme dnes. 
Večer těsně po večeři 
časolet se zase svěří,  

kam nás vezme druhý den.  
Kdopak bude překvapen,  

možná taky popraven. 
Na buřťák se malí ženou,  
večerku maj posunutou,  

co je večer asi čeká,  
začínají se už asi lekat. 

Ke hřbitovu vyrážejí,  
noční hru si dneska dají. 

Velcí klídek taky mají,  
hry v táboře si dají. 

V postýlkách dnes rozjímáme,  
jakpak asi zítřek zvládnem. 

 

 

DEN DEVÁTÝ 25.7.2021 

Slunečný den devátý je, 
netradiční rozcvičku si užijem. 

Naši vedoucí si ji dnes dali, 
děti se jim hodně smály. 

Protože dnes slunce svítí, 
do bazénku oddíly se řítí. 
Všichni se tam vystřídali, 

malí, velcí kamarádi 
v bazénkách si dneska řádí. 



Bazárek dnes také byl, 
každý si v něm nakoupil. 

Etapovka vodní byla,  
všechny nás dnes pobavila. 

Válku s vodou malí měli, 
velcí zlato rejžovali. 

Malí lodě stavějí,  
protože to umějí. 

Batika a ruční práce, 
zvládáme to všichni hladce. 

Večer buřťák, diskotéka, 
koupání a postýlka nás čeká. 

Z čarodějnice ďábla jsme vyhnali, 
a do další etapy jsme se vydali. 

V postýlkách už ležíme, 
na zítřek se všichni těšíme. 

 

 

DEN DESÁTÝ 26.7.2021 

Dnes tu máme pondělí,  
do konce už jen pět dní. 

Na snídani houfem jdeme,  
středňáci se rychle balí,  
do batůžků sváči dali. 
Celodenní výlet mají,  

ty se dneska naběhají. 
Když dorazí do cíle,  

na buřtguláš už je Kvítí zve. 
Po tom dobrém obídku,  

dali si tam pauzičku. 
Do tábora už se vrací,  

bez zranění dali to dnes všici. 
Malí do Chřibské vyrazili,  
aby zbytek peněz utratili. 
Na obídek zpátky ženou,  
svačinku si snědli celou. 

Po obědě savovali,  
trička domů malovali. 

Osvěžení v bazénkách  
a už zase mají hlad. 

Odpoledne velcí jdou,  
zbytek peněz utáhnou. 

Večer v táboře jsme se sešli,  
po večeři malí do kina si zašli. 

Na „díze“ se starší baví,  
všichni jsme v pohodě a zdraví. 

Do postýlek pospícháme,  
krásný den za sebou máme. 

 



 

DEN JEDENÁCTÝ 27.7.2021 

Tak už jdeme do finále,  
každé ráno už to počítáme. 
Jen tři dny už do odjezdu,  

máme všichni stejnou cestu. 
Den nám začal rozcvičkou,  
nejstarší na celodeňák jdou. 

Mladší mají etapovku,  
hledaj světlo, luští křížovku. 

Po obídku trochu klídku,  
malí v lese řeší šifru. 
Odměna je čekala,  

do tábora běží zvesela. 
A ti starší kamarádi,  
buřtguláš si taky dali, 

strašně si prý pochutnali. 
Středňáci dnes ruční práce,  

dali v klidu, dali hladce. 
Míčové hry večer i ráno,  

o zábavu postaráno. 
Večer bazárek si otevřem,  

vykoupit ho musíme - 
tři dny před odjezdem. 
Divadýlko dneska bylo,  

komu by se nelíbilo. 
S roboty máme zítra den,  

od rána to rozjedem. 
Spánek je dnes vítaný,  

vždyť jsou všichni znavení. 
Dobrou noc vám přejem všem,  

zítra bude dlouhý den. 
 

 

DEN DVANÁCTÝ 28.7.2021 

Dneska už jen polehoučku,  
rozcvičíme těla v hloučku. 

Když po snídani všichni máme,  
do lesa se pak vydáme. 

Etapovku máme poslední,  
zítra řeknou nám, kdo vyhrál v ní. 

S roboty dnes bojujem,  
mimozemšťanům se smějem.  

Po obědě nespěcháme,  
chvilku klidu ještě máme. 

Bazárek jsme otevřeli,  
sůváky jsme utratili. 

Tetování po těle,  
tváříme se vesele. 



Ještě trošku ručních prací,  
v dešti starší do tábora se vrací. 

Maškarní nás dneska čeká,  
zítra balení….domov už nás láká  

 

 

DEN TŘINÁCTÝ 29.7.2021 

Poslední den před námi,  
etapovku jsme dohráli. 
Po snídani vyrážíme,  

na poklad se moc těšíme. 
Šifru vyřešíme lehce,  

protože poklad každý najít chce. 
Poklady jsou nalezeny,  
odměny už rozděleny. 
Pospícháme na oběd,  

i když není, kdo by nám ho sněd. 
Po obídku bazárek,  

poslední je právě dnes. 
Dnes poslední den máme,  

do kufrů si věci dáme. 
Ještě malá procházka 

a poslední nástup tábora. 
Etapovku hodnotíme,  
táborníky oceníme. 

Naši starší kamarádi, 
neloučí se s námi rádi. 

Přijali jsme nové vedoucí 
a už jsou z nich SŮVÁCI. 

Tento poslední den, 
ukončíme posvátným ohněm. 

Na něm buřty nepečeme,  
u něho jen zpíváme a vzpomínáme,  

jak se nám tu líbilo,  
domů se nám nechtělo. 

Dobrou noc vám přejeme,  
Huráááá - zítra domů jedeme. 

 

 

DEN POSLEDNÍ 30.7.2021 

Tak už jsme pár týdnů doma  
na Sůváky myslíme, vždyť bylo to tam prima. 

Poslední den balení a loučení jsme měli 
někteří kamarádi s rodiči odjeli. 

Do autobusů se všichni spočítali,  
to aby jsme tam někoho nenechali. 

Domů jsme se těšili 
i když by jsme klidně ještě chvíli pobyli. 

Bylo nám tam prostě krásně 
za rok sejdeme se, to už teď je jasné. 


