SŮVÁCKÝ LETNÍ TÁBOR 2014
Ve dnech 26.7. – 8.8.2014 proběhl tradiční Sůvácký tábor na Zámečku Roželov u Rožmitálu
pod Třemšínem. Tábora se letos zúčastnilo 97 dětí a 18 dospěláků.
Všichni účastníci byli rozděleni do sedmi oddílů. Tyto oddíly se pak dále dělily do tří skupin na mladší (roč. 2004 – 2009) a starší kategorii (roč. 1999 – 2004) a na nově zavedený tzv.
SUPER ODDÍL pro již odrostlejší táborníky ve věku 16 – 18 let (roč. 1996 – 1998).
Na Sůváckém táboře byl opět ustanoven i speciální oddíl, který byl tvořen 28 malými judisty
z JC LITOKAN Litoměřice. Ti měli program celého tábora uzpůsobený tak, aby jim umožňoval
mimo táborovou činnost i každodenní dvoufázový trénink.
Pro všechny začínal den rozcvičkou. Dopolední program byl pak většinou tvořen etapovou
hrou na téma „Elixír Pekla a Ráje aneb Tajemství Jin-Jangu“. Úkolem účastníků bylo uvařit
závěrečný Elixír z barevných pelet, které se každý den připravovaly v peletovacím hrnci
z různých přírodnin. Vyrobenými peletami byli soutěžící, rozdělení do teamů, odměňováni a
jejich počet závisel na úspěšnosti jejich teamu v dané etapě. Každý den byla na programu nějaká
etapa – každodenní boj mezi dobrými a špatnými lidskými vlastnostmi (např. odvaha proti
strachu, aktivita proti lenosti, zručnost proti nešikovnosti atd.). Nakonec se všichni úspěšně
poprali se špatnými vlastnostmi a závěrečný Elixír se podařilo vyrobit.

Jelikož se Sůváckého tábora účastní většina dětí už poněkolikáté, zařazovali jsme do
„etapovky“ hry, které jsme většinou na táboře ještě nehráli.
Po obědě pak všichni dodržovali polední klid, během něhož 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 docela přálo počasí (i když na koupání byly vhodné jen tři dny) a deštík nás
vždy pozlobil jen krátce, tak se odpolední činnost nesla především v duchu vycházek, her a
soutěží, která se 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 a barvení textilu, náramky z provázků, korálkování
malování hrnečků, výrobu náušnic, drátkování a také letošní hit – náramky z barevných gumiček.
Po večeři se hrály míčové hry, většinou v táboře. Probíhalo „vaření“ barevných pelet a
vyhlašování vítězů jednotlivých etap, kdy vždy první tři teamy obdržely diplom.
Obě kategorie také několikrát zpívaly a opékaly buřty u táboráku nebo se činily na diskotéce.
V průběhu tábora měly obě kategorie připravenu stezka odvahy, která byla letos zvláště pro starší
kategorii opravdu náročná.
V úterý 5. srpna pak celý tábor vyrazil na celodenní výlet. Mladší čekal v půli cesty u
loveckého zámečku ve Vacíkově buřtguláš, starší pak pochodovali do Rožmitálu pod Třemšínem,
kde navštívili mimo jiné i tamní muzeum, kde si mohli vyzkoušet různé středověké oblečení či
zbraně.
Tradiční „netradiční olympiáda“ přinesla tuhé boje mezi jednotlivými teamy. Ty byly pro tuto
příležitost vytvořeny spojením mladší kategorie se starší a posíleny vždy vylosovaným
dospělákem. Těm se pak nejvíce líbila soutěž – kutálení nafouknuté gumy z pneumatiky, kdy
dospělák tvořil středovou výplň.
Starší kategorie si také pro své mladší kamarády připravila pouť se spoustou soutěží (a
malých sladkých odměn).
SUPER ODDÍL měl svůj program zaměřen především na pobyt v přírodě a nocování mimo
tábor a také samostatné vaření si toho, co si navymýšleli. Podíleli se také na přípravě a organizaci
her pro ty mladší. Velkou radost jim způsobila i nominace na „kontroly“ na stezce odvahy pro
starší kategorii. Nacvičili také divadlo – pohádku dle Cimrmana „Krátký, Široký a Bystrozraký“,
za kterou sklidili od všech účastníků tábora dlouhý potlesk.
Předposlední den pak byl ve znamení hledání pokladů a 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, při
kterém se nám povedlo z hořících svíček vytvořit Jin-Jang – symbol letošního Sůváckého tábora.
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.

