
TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

16.7. – 29.7.2022 
 
 

DEN PRVNÍ 16.7.2022 

Je nám líto, je nám líto,  
do Chřibské dnes odjíždí to! 

Obsazeno plně je,  
však neztrácejte naděje. 

Příští rok se tam zas jede,  
kdo bude chtít, ten se sveze. 

Někteří se sami řítí,  
první tam chtějí býti. 

Zdrávka už tam na ně čeká,  
návalu se trošku leká  

Autobusy - ty se řítí,  
už tu měly dávno býti.  

Tak už jsme se dočkali,  
do chatek jsme spěchali. 

Všichni svoje postele 
našli jsme si hnedle směle.  

Vybaleno, povlečeno.... 
... s kámošema seznámeno  

Prostě je to super práce,  
půjde nám to tady hladce. 

Na večeři rizoto,  
bylo super, snědli to. 

No a spánek na nás čeká,  
vždyť to byla dneska štreka. 

Očička už zavíráme,  
na vás doma vzpomínáme. 

 

DEN DRUHÝ 17.7.2022 

První ráno bez rozcvičky,  
to tu máme prostě vždycky. 

Zítra už si zacvičí,  
Gejzík budíček jim zajistí. 

Od pondělí perné dny,  
dnes to bylo poklidný. 
Po snídani seznámení,  

vedoucí se moc nemění. 
Etapovku začínáme,  
do oddílu se vydáme,  

no a už víme, kdo s kým je, 
Sůvangers si užijme. 
Po obědě pauzička,  

sluníčko nás zase hýčká. 



Do lesíka vyrážíme,  
domečky si postavíme. 

Borůvek je plný les,  
donesem je ještě dnes.  
Starší terén zkoumají,  

ukazují těm, co to ještě neznají. 
Večeře a scénka malá,  

do etapovky nás nachystala. 
Všichni v maskách spěchají,  

na zítřek se chystají. 
Dobrou noc vám přejeme,  

zítra se zas ozveme. 
 

DEN TŘETÍ 19.7.2022 

Třetí den je za námi,  
rozcvičkou jsme začali. 

A Gejzíčkův budíček…… 
…oblékl nás do cviček. 
Po rozcvičce snídaně,  
do bříšek ji narveme. 

Dopoledne hry se hrají,  
do Chřibské velcí pospíchají. 

Na oběd se všichni sešli,  
hladoví a trošku sešlí. 

Po klídečku spěcháme,  
první etapovku dnes máme. 
Tak už se nám rozjel tábor,  

dnes rozjeli jsme Sůvangers nábor. 
Malí na louce soutěží,  

velcí mapu vyřeší. 
Tak jsme to dnes zvládli lehce,  

do postýlek se nám vůbec nechce. 
U táboráku jsme zpívali,  
do postele pak zalezli. 

 

DEN ČTVRTÝ 19.7.2022 

Čtvrtý den hned od rána,  
sluníčko nám dopřává. 
Rozcvičkou a snídaní 
opět jsme ho začali. 
Malí dneska savují,  
korálky si skládají. 
A ti velcí Sůváci  

v lese Jindrovými zkratkami se zas potácí. 
Odpoledne etapovku hrají,  
kámen moci nikomu nedají. 

Malí v lese řádí,  
na sochy si hrají. 

Jóóó a taky bazárek 



o polední klid proběhl. 
No a večer krátce po večeři,  
na scénku jdem zas svěží,  

v bazénkám jsme se osvěžili, 
na disco jsme vyrazili. 

Malí po sprše do postýlek běží,  
zítra budou zase čilí a svěží. 

No a večerka už nastala,  
do peřin nás všechny zahnala. 

 

DEN PÁTÝ 20.7.2022 

Nejen ten náš Gejzíček,  
zařídil nám budíček. 

Teplo i sluníčko  
pomáhá nám maličko. 

Všichni ráno brzy vstali,  
velcí na celodeňák razili. 

Do lesa a na skály,  
celý den dnes šplhali. 

Krásný výhled oni měli,  
my jsme ji ho záviděli. 

Jejich mladší kamarádi, 
v bazéncích si radši řádí. 

V krámku všichni pokoupili,  
na oběd se přiřítili. 

Máme dneska řízečky,  
mastné byly kušničky. 
Po pauze je etapovka,  

copak nás v ní dneska čeká? 
Sílu svoji spojili,  

Zemi i vesmír zachránili. 
Večer velcí kamarádi,  
v táboře už taky řádí. 

Celodeňák zvládli lehce,  
usínat se jim však nechce. 

Malí mají táborák,  
buřty má přec každý rád. 
A už všichni v postýlkách,  
dnes už se jim nestýská. 

 

DEN ŠESTÝ 21.7.2022 

Dnes je to již šestý den,  
za devět dní přijedem. 
Ráno zase rozcvička,  

hygiena maličká. 
Všechno jsme si uklidili,  

Gejzík u bodování, ať je mírný. 
Velcí na přehradu spěchají,  
malí ze vzduchovky střílejí. 



Odznáčky si malují,  
na oběd se chystají. 

Dneska byl zas bazárek,  
vykoupili jsme ho hned. 
V odpolední etapovce 
plnit úkol, šlo to lehce. 

Dneska večer zapršelo,  
ale nám to nevadilo. 

Malí v maskách na „díze“ 
soutěží a baví se. 
U ohýnku po dešti, 

velcí na buřty se sešli. 
A tak skončil šestý den,  

zítra se zas všichni sejdem. 
 

DEN SEDMÝ 22.7.2022 

Dnešní den jsme přežili,  
prostě si ho užili. 

Rozcvičkou – no to je jasné,  
dopoledne bylo krásné. 

Etapovku malí mají,  
kamínky si dobarvují.  
Soutěže a koupání –  
to už je dnes za námi. 

Velcí ty jdou na procházky,  
po cestě si koupí mlsky. 
Po obědě, po klídku… 
velcí běží na vyhlídku. 
Etapovku tu tam mají,  

všichni se tam super baví. 
Další kámen získali,  
u toho se zasmáli. 

Malí procházku za sebou mají,  
soutěže na hřišti si hrají. 

Po večeři divadlo –  
copak nás to napadlo? 

Superman a jeho přátelé – 
vesmír i Zemi zachránili směle. 

No a už se setmělo,  
do postýlek se nám opět nechtělo. 

Těšíme se na zítřek,  
ráno tu bude co nevidět…. 

 

DEN OSMÝ 23.7.2022 

Sobotní ráno bez sluníčka,  
on nás totiž deštík hýčká. 

Velcí po snídani promítat si šli,  
malí batiku a náramky vyrábí. 

Po obědě neprší,  



tak na procházku všichni šli. 
Malí, když se vrátili,  
pohádku si pustili. 

Večer těsně po večeři,  
velcí na disco už běží. 
Malí u táboráku zpívají,  
na noční hru se chystají. 

Všichni se nám vrátili,  
skvěle se prý bavili. 

No a teď už usínáme,  
olympiádu zítra máme. 

 

DEN DEVÁTÝ 24.7.2022 

Neděle je netradiční,  
dnes vedoucí totiž cvičí. 

Dětem v maskách ukazují,  
že rozcvičku též zvládají. 
A pak všichni po snídani,  
Na olympiádu pospíchají. 

Kapitáni vedoucí –  
svoje družstvo podpoří. 
Obídek a chvilka klídku,  
focení dnes na památku. 

Velcí k vodopádům spěchají,  
malí nakoupit si v Chřibské smí. 

Na večeři všichni běží 
a jsou stále, pořád svěží. 

Po večeři jsme zjistili,  
jak na olympiádě jsme se umístili. 

Nového vedoucího tu máme,  
tak ho řádně přivítáme. 
Dnes mu bylo osmnáct,  

tak byl přijat do našich řad. 
Večer nastal strašně rychle,  

ale spát se nám moc nechce. 
A tak velcí kamarádi 

na západ slunce ještě pádí. 
Ale teď spát se jde,  

vždyť je zítra taky den  
 

DEN DESÁTÝ 25.7.2022 

Rozcvičkou i v pondělí 
slunný den jsme začali. 

Velcí celodeňák zase mají,  
na jiné místo se dnes vydají. 

Do Kytlice dneska šli,  
buřtguláš tam dostali. 
Koupání a odpočinek,  

cesta zpátky rychle plyne. 



Jejich malí kamarádi 
v lese hry si hrají rádi. 
Po obědě vodopády,  

druzí v táboře zas řádí. 
V táboře batůžky si malují,  
Vodní hry si pak zahrají.  
Večer hurááá do sprchy,  
malí na „díze“ vrtí tělíčky. 

Na kutě už všichni šli,  
den byl zase úspěšný. 

 

DEN JEDENÁCTÝ 26.7.2022 

Dnešní den nám sluníčko, 
ukázalo paprsků jen maličko. 

Ráno malí Sůváci,  
poslední peníze utrácí. 
Ruční práce a batika,  

dopoledne nám rychle utíká. 
Joudisti – ti trénují,  

ztratit formu nesmějí. 
Po obědě bazárek,  

pošta přišla také hned. 
Velcí na výlet se vydají,  
po cestě hry si zahrají. 

Malí etapovku dají,  
moc času už nemají. 
I velcí etapovku mají,  

všici se u ní dobře baví. 
Další kámen získali,  

všichni jsme se zasmáli. 
Večer máme táborák,  
ten má taky každý rád. 

Buřty jsme si opekli,  
do postýlek utekli. 

Dobrou vám všem přejeme,  
už se na vás těšíme. 

 

DEN DVANÁCTÝ 27.7.2022 

Tak dnes už jdeme do finále,  
konec tady totiž máme. 

Dnešek v klídku začínáme,  
etapovky - ale dáme. 

Malí ráno závěrečnou etapu mají,  
poslední kámen nekonečna vyhrávají. 

Velcí táborák připravují,  
večerní etapovku si chystají. 

Procházku a promítání,  
malí v klídku prožívají. 

Velcí etapovku hrát začali,  



vedoucí se k nim přidali. 
Bazárek jsme taky stihli,  

utratili sůváky, co nám zbyly. 
Na disco se dneska ženou,  
malí i velcí spolu tancujou. 

Naši velcí sůváci,  
večerku si protáhli. 

Všichni už jsou unavení,  
v postýlkách tak všichni chrní. 

 

DEN TŘINÁCTÝ 28.7.2022 

Poslední den tady máme, 
rozcvičkou se rozhejbáme. 
Na poklad se všichni těší,  

malí, ale i ti starší. 
Nejdřív šifru po skupinách vyřešili,  
podle rychlosti pro poklad vyrazili. 

Malí v pneumatice ho našli,  
velcí do rybníka pro něj zašli. 

Po obědě poslední bazárek byl,  
a všechny nás překvapil. 
Po bazárku už se balí,  

vše, co jsme sem natahali. 
Kufry zavřít jdou nám těžce,  
asi se nám domů nechce. 
Před večeří hodnotíme… 

Co? No to přece všichni víme! 
Etapovku, táborníky… 
hodné děti – za ty díky! 

Měli jsme i prasátka,  
špinavá to zvířátka. 

Nejmladší táborníky vyhlásili,  
holčičky byly roztomilý. 

Odměny si uklidili,  
na večeři zamířili. 
Po večeři vedoucí,  

na scénku se připraví -  
a zakončení etapovky zahrají. 

Táborák slavnostní jsme zapálili,  
pravda, síla, láska, krása – se nám představily. 

No a večer končí,  
v devět spinkat půjdou mladší. 
V deset velcí do postýlek jdou,  

ráno naposledy se sejdou. 


