TÁBOROVÝ DENÍK 2013
(přepis facebookových a jiných záznamů)

27.7.2013
Děti a vedoucí dorazili v pořádku, své věci si všichni rozebrali bez problémů. K
vzhledem počasí které převyšuje 30°C jsme celý den v bazéně, který máme pouze pro
sebe. K večeru na stránkách www.suvaci.cz budou zveřejněny seznamy oddílů +
kontakty na vedoucí oddílů.
Omlouváme se, ale máme problémy s připojením na internet, takže fotky a
informace o průběhu budou dodávány s časovým posunem. Děkujeme za pochopení.
Zdraví SŮVÁCI
Helena Stupková: Ahojky dík za fotečky jsou nádherný............ už se těším na další,
mocinky moc pozdravů všem pa
Věra Krugová Futerová: Přejeme vám všem moc krásných, společných zážitků a
děkujeme za super informace (jako vždy) .... rodiče Futerovi

28.7.2013
Krásně, slunečno, děti jsou celý den u vody, dodržujeme pitný režim, takže vše bez
problémů
Helena Stupková: Ahojky všem - už se nemohu dočkat, až uvidím první fotečky. Přeji
šťastnou ruku při rozdělení dětí do skupin na ETAPOVKY pa pa
Jaruška Králová: ahoj Sůváci! Zdravím vás a držím palce, užívejte si tábor bez karambolů
a s úsměvem. Jak je vaším zvykem. Mějte se krásně. Budu vás tady sledovat ....tak šup šup
... ať už jsou tu fotky. Posílám pusu všem
Kateřina Kosová: Ahoj, už jsme zvědaví na první fotky a dojmy. Přejeme vám, ať se
neuvaříte. Irča a spol.
Helena Stupková: Ahojky - fotečky zase supr díky .......všechny moc zdravím pa
Jaruška Králová: škoda, že tam nejsem
Petra Slezáková: Ahoj Sůváci, přeji Vám všem pohodičku. P

29.7.2013
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Spojení se světem navázáno aneb připojení k
internetu nalezeno....
Jana Rybová: To je sice fajn, ale kam se poděly lyrické komentáře minulého ročníku????
To jste nechali básnické střevo doma, nebo ještě kulhá někde po cestě?
Sůváci: Bylo moc velké vedro, "inspirace" se tudíž nedala konzumovat v potřebném
množství......, ale kdo si počká, ten se dočká

30.7.2013
Jen jsme očka otevřeli, rozcvičku zas po nás chtěli.
Hodně nás to vzalo, počasí nám přálo.
Velitelství mělo málo, nové členy nabíralo.
Na vojnu se děti daly, mnoho bodů posbíraly.
Generál jim přihlížel, silným hlasem pobízel.
Na oběd se děti hnaly, buchtičky si rády daly,
o šodó se popraly, protože jim chutnaly!
Odpoledne vedro bylo koupat se nám proto chtělo.
Sluníčko nás nespálí, protože jsme krémy mazaní.
Večerní déšť nás překvapil, dlouho nás netrápil.
Večeře však byla rychlá, na disco už každý spěchá.
Moc jsme si to užili, hlavy na polštáře složili.
Helena Stupková: super dík - myslím na vás a všechny moc zdravím
Ája Durková: Helenko myslíme na tebe každý den. Posíláme Ti moc pozdravů!!

31.7.2013
Den čtvrtý...
Každé ráno rozcvička
probudila zlatíčka.
Po snídani zaveleli,
mladší poté vyrazili.
Po fáborkách do lesa
plnit všechny úkoly,
nebojte se Tégalana,
je to vojín jako VY!

Starší družstva po obědě
také míří k Mintace,
snad se vrátí do večeře,
vyzráli tak na vládce.
Vrátili se Hvězdnou branou,
splnili tím misi svou.
Na večer nám zapršelo,
bazar zavřít musel se,
do postelí se nám chtělo
a je to tu překrásné!!!
Helena Stupková: úžasný jako vždy i fotečky krásný Jana Rybová: No KONEČNĚ!!!! Super
Jana Rybová: Asi spadly teploty a konečně jste si pořádně "přihnuli" té inspirace
Jaruška Králová: Jste úžasní, koukám, že vás s Helčou pravidelně sledujeme;-):-B

1.8.2013
Jana Rybová: Mám otázku - vy jste na táboře v jiném pásmu? My tady padáme vedrem a
haranti lítaj v těch nejteplejších mikinách
Petra Slezáková: Vanesko, to bylo včera a mají tam o 5°C méně, dneska už trochu vedrem
padnou.
Naďa Tylová: Tak jsem prohlédla foto a je vidět že je vám tam všem dobře a to vám moc
přejeme
Naďa Bendová: Zdravím p. vedoucí Naďu Lukešovou
Petra Slezáková: Posíláme rychlou spojku, přiveze Vám sovičky, ať udělá malou stojku,
pozdravujem dětičky. Petra a Ivana

2.8.2013
Helena Stupková: Ty fotky jsou vážně pěkný a ta brána prostě nádhera

3.8.2013
Bez názvu
Ráno chlebík se salámem plní nás silou a elánem.
Dnes čeká nás spousta práce, sbírání kovů není žádna legrace.
Corona Australis už čeká, planeta daleká trochu nás leká.
K obědu ptáčky velitel si přál, kdo po koprovce toužil, zaplakal.
V bazénu topíme to naše zklamání, sluníčko svítí, až teplo přehání.
Jak bude závažná etapa? Už nás to napíná.
Vesmírná aeroškola už nám začíná.
Ty naše koráby kličkují táborem, učí se tankovat, převlékat i jezdit zadem
Malí i velcí tu školu zvládají, snad za to průkazky k řízení získají.
Judisté končí den tréninkem a starší komanda naopak buřtíkem.
"Dětičky malé do pelíšku lezem! Ti starší sbírají odvahu na cestu lesem.
Všichni jsme přežili a hurá spát, o novém dnu nechme si zdát.

5.8.2013
Petra Slezáková: Už se Vám to krátí Sůváci, v pátek se na Vás těšíme..., krásné fotečky
Adam Kalas: Posíláme pozdrav pro všechny vedoucí na táboře ode mě, Pavla a Honzy.
Samozřejmě vašich (hlavně Gejzi) nejoblíbenějších táborantů.
Pája Ruml: Anoo
Sůváci: Také vás kluci zdravíme a doufáme, že jste si z našich táborů odvezli jen samá nej.

6.8.2013
Probíhal souboj mimozemských civilizací, který se zakončil přetah lanem,
vyhlášením výsledků a předáváním diplomů.
Včera se v noci přehnala bouřka, přišli jsme o elektriku, kterou zprovoznili až
dnes odpoledne, tudíž jsme nemohli dávat zprávy na internet.
Děti jsou všechny v pořádku!

7.8.2013
Helena Stupková: Ahojky sůváci - tak se vám to krátí,užijte si poslední chvíle myslím na
vás a v pátek na vás budu čekat
Petra Slezáková: Mám takovou otázku,jaká je dělba práce na táboře. Nejvyšší a
nejmocnější velitel a náčelník v jedné osobě je stále zachycen,jak leží v trávě nebo někde
stojí a ruce založené. Pravda dvakrát pracoval a z toho mu jednou pomáhal Zdeněk. Asi se
práce náčelníkovi nedostává ...

8.8.2013
Závěrečná - Roželov 2013
Po roce jsme zase tady,
Stavět budem jiné hrady.
Loni byla o Libuši,
Letos maskáče nám sluší.
Skoro v stejném obsazení,
škoda, že tu s námi není
Jíťa, Irča, Helenka,
Patří jim každá myšlenka.
Hvězdnou bránou procházíme
A plníme úkoly.
Z dětiček jsme nadělali
Maskáčové potvory.
Jinak se moc nemění,
Rána jsou tu krušná,
Kdo sedmou ranní propásne,
Sprcha přijde slušná.
Koupeme se každý den,
Sluníčko nám přeje
U bazénu za lesem
Vždy se něco děje.
Uvařit si děti chtěly,
Ale přišel myslivec,
Vyhrožoval policií,
Prý mu podpálíme les.
Tak jsme si tu krásně žili,
Některé jsme odvšivili,
Marodka se prázdnila
Etapovka skončila.
Snad to zase za rok vyjde
Byla by to paráda,
Nic lepšího nenajdete
Než Sůváka kamaráda.
Ladislav Slezák: Sůváci, zdravím Vás a doufám, že náčelník dostane taky nějaký diplom a
rychlé špunty za wellness pobyt na táboře....

13.8.2013
Zuzka Košťálová - Sůváci
Jak pro rodiče, tak i pro děti je určen tento příběh. Nedovolte, aby tenhle tábor zanikl.
Pohled neviňátka malého děťátka na velkolepé shromáždění dětí i dospělých je
okouzlující. Malá roztomilá očka jsou naplněna dojmy. Fascinující pocity se mísí se
strachem a úzkostí. Neví, zda utéct či nastoupit do velké kovové konstrukce na čtyřech
kolech nazývající se autobus. Však zvědavost mu nedá. Na tvářích rodičů se octne pusinka
na rozloučenou. A vzhůru do neznáma, do říše fantazie.
Již v autobuse nachází nové kamarády, možná i ty na celý život. Cesta je dlouhá,
nekonečná. Neustále je prodlužována zastávkami. Na každé zastávce přicházejí jak děti tak
i dospělí. Dokonce i k ní si přisednou dvě holčičky. Je tam takový rambajz, že nelze slyšet
vlastní hlásek. Puberťáci už se tam znají. Povídají si, co za ten rok zažili. Cesta je konečně
u konce.
Výstup pojmuli jako dar, jak starší tak i mladší. Malinká holčička upřela pohled na
zámeček před ní. Její představivost se objevila a ona si začala představovat, že je
princeznička. Když se vzpamatovala, tak se podívala na hromadu zavazadel. „Tak to bude
oříšek.„ Obává se toho, jak potáhne kufr větší než ona sama. Než stihla uchopit svůj kufr,
objevil se zdatný hoch asi tak dvaapůlkrát větší než ona a beze slova vzal kufr. Po chvilce
ji pobídl, ať ho následuje. Bez váhání a s úsměvem na tváři jdou na plac obklopený velkým
počtem chatek. Posadí se na donesený kufr a čeká, co bude dál a rozhlíželo se.
Než se stihlo pořádně porozhlédnout, tak před ním byla velká skupinka vedoucích a
začali se přestavovat. Po představování následovalo rozděleni do oddílů. Jelikož děťátku
bylo teprve 5 let, tak bylo zařazeno do skupiny 10, což znamená malí špunti.
Chatky jsou po čtyřech a tak se museli seznamovat. Jelikož nemělo žádné zábrany tak
se skamarádili raz dva. Povlečení jim dali vedoucí či dívky ze skupiny 2. Jak mohly děti
vidět, tak nebyly zrovna dívky nadšeny, ale co, malé děťátko není schopno si to samo
udělat.
Následující den jsou děti rozděleny do týmů na etapovou hru. Celý tábor se rozdělil na
dva tábory mladší a starší. Etapové hry jsou přizpůsobeny tématu tábora. Jeden rok se z nás
stanou indiáni, jiný rok jsme zase zlí piráti. Pro ty děti to je úžasné se stát někým jiným, ale
ti starší to přehlížejí. Jsou tam pouze kvůli kamarádům a vedoucím. Kvůli své druhé
rodině. I to male děťátko tam postupně začalo jezdit pouze kvůli lidem.
Denní rozpis se přizpůsobuje počasí, ale siesta zůstává stejně. Když malé děťátko
nemůže o siestě usnout v chatce, tak se najdou tak hodní vedoucí (Helenka) a nechají ho
vyspinkat v té své. A největší sranda je, když ho ani nevzbudí na etapovou hru. Děťátko je
smutné, že o ni přišlo, ale ty velké vždy vzbudí a ženou je tam i kdyby chtěli spinkat dále.
Bohužel dítě tam může naposledy tehdy, kdy dokončí základní školu. Kdo by tomu
věřil, že z malé pětileté hodňoučké holčičky se stane tak tvrdohlavé strašidlo. Někteří
vedoucí už to zažili u mě a spousty dalších.
Tento tábor mi dal hodně a tak chci vám tímhle poděkovat , že jste mi pomohli vyrůst a
zároveň být to malé dítě navždy ve vašich očích. Děkuji všem a skládám vám velkou
poklonu, že jste byli schopni uhlídat a zároveň i naučit tolika děti. Doufám, že budu taky
jednou z vás vedoucích (jednou).

Helena Stupková: Zuzanko děkuji za krásné vyznání moc si toho vážím a budeš vždy
moje zlatíčko...........
Zuzka Košťálová: jen sem napsala co je pravda
Helena Stupková: víš za ty roky co jsem jezdila jsem poznala spousty dětí, ale ty jsi jedna
z těch, na které nikdy nezapomenu. Stále tě vidím jako malou holčičku s krátkými vlásky,
která také chtěla mašli jako ostatní holčičky, tak jsem ti udělala mašličku z krepáku na
sponku a bylo to ….
Zuzka Košťálová: to jsou úžasné vzpomínky které nikdy nezmizí. Nikdy na Tebe
nezapomenu a doufám ze jednou budu jako ty - děti potřebují takovou dušičku po svém
boku která vždy rozzáří očka …
Zuzka Košťálová: mám tě ráda
Martina Týcová: Teeeda Zuziiii......, nestačím koukat, napsala si to opravdu krásně!!!!

