
SŮVÁCKÝ LETNÍ TÁBOR 2013 
 

Ve dnech 27.7. – 9.8.2013 proběhl tradiční Sůvácký tábor v Roželově u Rožmitálu pod 

Třemšínem. Tábora se zúčastnilo 80 dětí a 17 dospěláků. 

Všichni účastníci byli rozděleni do šesti oddílů. Tyto oddíly se pak dále dělily do dvou 

skupin - na mladší a starší kategorii. Na Sůváckém táboře byl po loňské premiérové účasti 

ustanoven i speciální 4. oddíl, který byl tvořen 20-ti malými judisty z JC LITOKAN 

Litoměřice. Ti měli program celého tábora uzpůsobený tak, aby jim umožňoval každodenní 

dvoufázový trénink. 

Pro všechny děti začínal den rozcvičkou, po které následovala snídaně. Dopolední 

program byl většinou tvořen tzv. etapovou hrou, letos na téma Hvězdné brány. Cestování 

vesmírem pomocí světelné hvězdné brány, kterou pro potřeby tábora vytvořili Petr Kopřiva a 

Vašek Srba, zaujalo každého. Po počátečním výcviku byli účastníci rozděleni do jednotlivých 

SG týmů a začalo cestování a objevování nových planet. Na našich cestách nás občas 

ohrožovaly jiné vesmírné civilizace, ale nakonec naši misi všichni zvládli bez problémů. 

Jelikož se našeho tábora účastní většina dětí už po několikáté, zařazovali jsme do „etapovky“ 

hry, které jsme většinou na táboře ještě nehráli. 

Po obědě pak všichni dodržovali polední klid. Během něho probíhalo zpívání s kytarou 

nebo byl otevřen táborový bazar, kde si děti mohly za táborové peníze „Sůváky“ koupit něco 

sladkého, některý z rukodělných výrobků či různé drobnosti od sponzorů tábora. 

Jelikož nám letos opravdu přálo počasí (po 10-ti letech v Roželově poprvé), tak se 

odpolední činnost nesla především v duchu opalování a následného zchlazování v našem 

bazénu, kde probíhaly také odpolední hrátky. Ostatní činnost jednotlivých oddílů se pak 

odehrávala dle programu připraveného oddílovými vedoucími. Děti si tak zahrály spousty her 

nejen v lese, ale i na hřišti nebo na louce. Také si vyzkoušely některé ruční práce, jako 

například batiku, savování, barvení textilu, náramky z provázků, korálkování atd. 

Po večeři se hrály míčové hry, většinou v táboře. Probíhalo i vyhlašování vítězů 

jednotlivých etap, kdy vždy první tři SG týmy dostávaly diplom. 

Obě kategorie několikrát zpívaly a opékaly buřty u táboráku nebo se činily na diskotéce. 

V průběhu tábora byla pro mladší připravena noční hra a starší si mimo noční hry vyzkoušeli i 

stezku odvahy, která byla letos opravdu náročná. 

V pondělí 5. srpna pak celý tábor vyrazil na celodenní výlet. Mladší čekal v půli cesty 

buřtguláš, starší měli za úkol si vybudovat ohniště a uvařit si buřtguláš sami. 

Tradiční „netradiční olympiáda“ nazvaná „Souboj mimozemských civilizací“, přinesla 

tuhé boje mezi jednotlivými SG týmy (které byly pro tuto příležitost vytvořeny spojením 

mladších se staršími).  

Starší si také pro své mladší kamarády připravili pouť se spoustou soutěží (a malých 

sladkých odměn) a nacvičili pro ně divadlo „O oranžových Šmoulech“, které se všem moc 

líbilo. 

Předposlední den byl ve znamení vyhlašování výsledků - jak etapových her a úklidů tak i 

např. nejlepších táborníků. Diplom s táborovou medailí, malou sladkostí a drobným dárkem si 

tak odnesli všichni zúčastnění.  

Závěrečný večer se pak nesl v duchu slavnostního táboráku a svíčkového rozloučení. 

S takto nabitým programem nebylo divu, že dva táborové týdny tak rychle utekly. Za to 

patří velký dík všem účastníkům a především dospělákům na táboře. 


