TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
26.8. – 8.8.2014
DEN PRVNÍ
Dojeli jsme v pořádku i když o hodinku později - byly zácpy. Děti ubytovány. Prošli
protivšiváckou kontrolou a míří do bazénu.

DEN DRUHÝ
Dnešní den proběhl bez problémů, oddíly podnikly první vycházky do okolí. Někteří se stihli
vykoupat ještě před obědem. K obídku jsme měli moravského vrabčáka s knedlíkem a zelím. Po
obídku nám trošku zapršelo, ale nám to nevadilo, aspoň jsme začali s ručními pracemi. Joudisti
absolvovali první testy a někteří se i překonali K večeři byly oblíbené špagety a po večeři byl pro
děti přichystán táborák. Těšíme se všichni na další den!!!!

DEN TŘETÍ
Superoddíl zkoušel přenocování v terénu, ale díky výhružkám z nebes, provedli přesun do
tělocvičny. Ráno začalo rozcvičkou a také jsme zahájili etapové hry. Král Targa požádal o pomoc
při záchraně své země. Zachránit ji může pouze mocný elixír, který je vyrobený ze vzorků lidských
vlastností. Jako první jsme bojovali proti špatné vlastnosti NEŠIKOVNOSTI. Děti plnily různé
úkoly a tuto vlastnost porazily. Máme tedy šikovné děti. Díky nestálosti počasí jsme se věnovali i
ručním pracem, protože na koupání to opravdu nebylo. Večer pak proběhlo vyhlášení první etapy a
uvařili první pelety pro elixír. Den jsme zakončili diskotékou pro všechny. Jídelníček: chleba s
paštikou, karbanátek a br.kaše, čína s rýží. Zdravotní stav ucházející.

DEN ČTVRTÝ
Ráno tábor celý zívá,
sluníčko se na to dívá.
Po snídani soutěžení,
nad aktivitu nic lepšího není.
Lenost nesmí zvítězit,
čiperní všichni chceme být.
Mladší, starší – všichni honem,
honíme se za balonem.
Přehazujem, vybíjíme,
nad leností vítězíme!!!
Segedínek s knedlíkem to nám hrozí šlofíkem
Sotva spánek překonali,
hned zas do hraní se dali.
Ta čertovská honička …
Každý je jak rybička!
Mrskají se, uskakují,

o ocásek strachy mají.
Soutěží moc zarputile,
každý ví, že přijde jeho chvíle.
Pak k večeři nás zvou
těstoviny s řepou červenou.
Co nejvíc děti zajímá,
jsou však hrnce a barviva.
Včera trička svazovali,
dnes barvičky jsme jim dali.
Zítra budem znát,
jak družstva budou vypadat.
Každé má totiž barvu svou,
tak tábor bude vítězit nad duhou.

DEN PÁTÝ
Den pátý
Jsou dvě sestry lidem dané,
jedna z nich nás nedostane.
První cestu ukazuje,
druhá zpět nás posílá.
V lese pravda vykukuje
a lež nám vrásky nadělá.
Počasí nás trošku zlobí,
kde se bere tolik vody?
Trička neschnou, to nás trápí,
dnes snad zatnem do nich drápy.
Jídelna je plná, ale jídlo nikde,
korálky a gumičky – co to zase bude?
Děti plné soustředění,
to je zázrak k nevidění.
Pyšně nosí náramky,
kluci, holky bez výjimky.

DEN ŠESTÝ
Dopoledne probuzení
nad sluníčko lepší není,
ale ono se nám schovává,
nám neklesá však nálada.
Po lese si poskakují a honí se dokola
a radost jim nezkazí zamračená obloha.
Starší oddíl síly chystá,
Himaláje příjemná nejsou místa.
Na vrchol mohou jen když se „vyčasí“,
v mlze a větru by nezbylo jim sil.
Tak běhají nahoru a dolů a neztrácí se naděje,
k vrcholu každý z nich dospěje.
(Když už nemohli, shůry jim pomohli)
Tu rajskou s knedlíkem musíme vychodit,

k Hvožďanům vydá se každičký oddíl.
Výlet se vydařil, shora je nám přáno,
co zítra bude, ve hvězdách je psáno.

DEN SEDMÝ
Dnes kuchařky se loučí a bude směna nová,
ráno začíná nám sladce, je kaše krupicová.
Lhostejnost se dneska nosí,
ale nám to nervy kosí.
Etapovka prověří,
zda kámoši jsme nejlepší.
Ty nejmenší hned unesli nám,
cesta pro ně míří lesem,
přes nástrahy stopa vede,
báseň v hlavě nesem.
Kamarád je vysvobozen,
kdo z nás bude nejlepší?
Večer přírodniny odevzdáme,
hrnec nám barvu vyřeší.
K obědu rybka s brambůrkem,
a síly hned vrací se nám sem.
Také na Třemšín se vydávají,
ale jen starší děti síly mají,
ti malí běhaj po lese
a hlahol okolím se ponese.
Náš SUPR oddíl nezahálel
a hry si pro mrňata přichystal.
Každý na stanovišti svém válel
a děti je hodnotí, kdo nejvíc je zaujal.
Zas kamarádství zvítězilo
a lhostejnost je zahnaná,
už jenom trochu vykoupat se
a chrnět budem do rána.

DEN OSMÝ
Dnes olympiádu tu máme
a po snídani do kloktání se dáme.
Máme různá stanoviště překážky, kuželky i stonožku přes celé hřiště.
Také her vykutálených je pár,
kutálí se kostky z věže,
vedoucí je každý přichystán,
v pneumatice je družstva koulí,
přežít to musí každý sám.
I pro vytrvalost a sílu tu máme disciplíny,
běh mezi lampami pro nohy a v síti ruce sílí.
Nakonec došlo i na boby,
jen místo sněhu máme foukací balony.

Olympiáda se velmi vydařila,
všichni ve zdraví to přežili.
Do hrnce se dnes kopřiva cpala
a peletky byly za chvíli.
A večer pěkně do postýlky,
zítra nás čeká neděle.
Povalovat se nebudeme,
do všeho půjdem vesele.

DEN DEVÁTÝ
Hurá je tu neděle,
tváříme se vesele.
Netradiční rozcvička,
rozhýbá nám tělíčka.
Dnes pořádek s nepořádkem se pere,
skřítkové nepořádníci řádí tu skvěle.
Po celém táboře peletky a známky se válejí,
běhají oddíly táborem, rychle je sbírají.
Judisté borůvky sbírat se vydali,
ostatní oddíly hrátkám se oddali.
Po obídku kováníčko
zas nám přeje sluníčko.
Na stromech máme tu veliké lezení,
v postroji zkoušíme pavoučí umění.
Pak chamtivost a štědrost síly měří,
posbírat hromady bankovek se všem daří.
Do hrnce hází se kůra a větvičky,
barvičky válí se, až prchaj dětičky.
Pak štědrost nám Vánoce přinesla,
stromeček ozdoben stojí si u lesa.
Děti si užily, dárečků mraky,
pak do pelíšku sbalily saky paky.
Trochu nás strašilo v okolí bouření,
tak odložili jsme odvahy noční zkoušení.

DEN DESÁTÝ
Honem rychle z postele,
dneškem opět vesele.
Dopoledne pouť tu máme,
velcí připravují hry pro ty malé.
Také oddíláci si užili
a ze všech sil soutěžili,
aby medaili si zasloužili.
Po obědě překvapení,
Gejzík žádal ošetření.
Za své roky odsloužené,
žádal lázně podepsané.
Dostal, co chtěl, co bylo psáno,

jen doslovně to bylo bráno.
Odpoledne zapršelo,
ale nám se ven chtělo.
Dneska bude další hra,
soutěžit bude strach a odvaha.
Nejdřív je nutné bombu zneškodnit,
pak s heslem trezor otevřít.
A k tomu bude po večeři
odvahy stezka pro ty, co zkazkám věří.
A ze stezky do postýlek,
za chvilku je každý snílek.

DEN JEDENÁCTÝ
Dneska celodenní výlet byl,
oběma skupinám se vydařil.
Počasí jen ráno ukázalo,
co by třeba dokázalo,
a deštík nás překvapil.
Pak celý den hezky bylo
a všechny to pobavilo,
protože starší oddíl,
zas s deštěm dochodil.
Ti mladší krátkou trasu měli
a ke kotli s gulášem včas dospěli.
Cestou úkoly si vyplnili
a také svou činnost představili.
Pak trasou domů zabloudili,
ale Standovi to odpustili.
Ti starší k Rožmitálu si to míří,
po cestě ztracená věta se mezi nimi šíří.
Kolem kaple a pak zase z kopce dolů,
nachozeno máme, jako párek volů.
Do muzea jsme zamířili a tam se pěkně pobavili,
neb kostýmy nám zapůjčili.
Domů to bylo do kopce,
však neztrácíme naděje,
neb každá cesta k cíli dospěje.
Večer čeká na nás veliké překvapení,
SUPRÁCI mají pro nás úžasné představení.
Tak byla před spaním pohádka
a pak hned: Dobrou noc, děťátka!!!

DEN DVANÁCTÝ
Ráno zdravá snídaně,
Jogurtík a kuličky,
radují se dětičky.
Dopoledne ručním pracem holdujeme,
vyrábíme náušnice, trička savujeme.

Také barví se hrnečky,
ty potěší pak naše matičky.
K obědu zase dobrůtka,
ať žijí naše babky,
pak odpočinek žene nás
na naše malé chatky.
Poslední etapa nás čeká,
že zodpovědnost musí zvítězit,
to nás nevyleká.
Plníme úkoly, získáváme hesla,
o indiciích budem mluvit i ze sna.
Trezor se otevřel a poklad nenechal si,
mlsátek máme hned plné kapsy.
Pak máme karneval a diskotéku
a Radek slaví svou „30“.
Tolikrát tábor již navštívil,
Jen 2x bez Sůváků a pak už nám věrný byl.
Tak písničku mu zapějem
a za každý tábor mu něco vyvedem.
A pak už tam rejdí masky
a až do večerky dělají špásky.
A zítra bude velké balení,
tak snad nám nevleze i do snění.

DEN POSLEDNÍ
Takže hlásíme odjezd z tábora cca ve 12:30, z čehož plyne, že v Ltm budeme tak po 15-té
hodině, záleží na tom, jak se nám podaří projet Prahou. Pokud budete chtít vědět, kde se nacházíme,
volejte na číslo 724 155 384 - Radek Löwy

I RODIČOVÉ SE BÁSNIT SNAŽILI:
Táborníky zdravíme,
na zprávy se vždy moc těšíme.
Dovedeme všichni hodně ocenit,
že signál se vám podaří vždy ulovit.
Dětičky se tváří vesele,
a taky - jak by ne!!!
Vedoucí jim dělají pomyšlení,
nad ně lepší vlastně není :-)
Pevně doufám, že bouřky a déšť vás netrápí...
příští rok objednáme lepší počasí.
Aktivitám v přírodě to však asi nebrání,
všichni jste špinaví, no jako ci.... :-)
Užívejte si zbytku "lepších" dní,
doma povinnosti vás čekají :-)
Jana Rybová

