SŮVÁCKÝ LETNÍ TÁBOR 2016
Ve dnech 23.7. – 5.8.2016 proběhl tradiční Sůvácký tábor. Po dlouhých letech však byl
z důvodů církevních restitucí přemístěn ze Zámečku Roželov u Rožmitálu pod Třemšínem do
rekreačního střediska U Jasanu v Chřibské. Tábora se zúčastnil rekordní počet 136 dětí
z Litoměřicka, Lovosicka, Roudnicka, Teplicka a také z Prahy. O děti se pak staralo 24
dospěláků.
Všichni účastníci byli rozděleni do deseti oddílů. Tyto oddíly se pak dále dělily do dvou
skupin - na mladší (roč. 2006 – 2010) a starší kategorii (roč. 2001 – 2005)
Na Sůváckém táboře byl opět ustanoven i speciální oddíl, který byl tvořen 24 malými judisty
z JC LITOKAN Litoměřice. Ti měli program celého tábora uzpůsobený tak, aby jim umožňoval
mimo táborovou činnost i každodenní dvoufázový trénink, věnovaný jednak zdokonalování
bojové techniky ale i zvyšování „fyzičky“.
Dopolední program byl většinou tvořen etapovou hrou na téma „Cesta kolem světa za 80
dní“, volně inspirovanou stejnojmennou knihou Julese Vernea. Každý den byla na programu
nějaká etapa – navštívení příslušné země (Anglie, Francie, Česko, Řecko, Turecko, Indie,
Japonsko, Austrálie, Mexiko, USA a Skotsko). Každodenní boj s časem probíhal v duchu tradic
té které země a tomuto byly přizpůsobeny i různé soutěže.
Jak už je pro
Sůvácký
tábor
samozřejmostí, etapová
hra byla doprovázena i
vizuálními prvky –
oblečením jednotlivých
účastníků do oděvů
příslušné doby a země.
Odpolední činnost,
když nám sluníčko
příliš nepřálo (koupat
jsme se byli jen
jednou),
pak
byla
věnována
především
výletům
do
překrásného blízkého
okolí – na vodopády, k bunkrům, do lesního divadla, na nejbližší kopce a vyhlídky, do Chřibské,
ale třeba i na Chřibskou přehradu, kde díky vstřícnosti Povodí Ohře, jsme mohli navštívit její
útroby a poslechnout si velmi poutavé vyprávění a vysvětlování místního hrázného, který nás
doprovázel.
Večery pak byly ve znamení ručních prací, na které se náš tábor specializuje (různé druhy
batiky, savování, malba na textil, drátkování, kumihimo, gumičkování, pletení náramků
z provázků, výroba náušnic atd.), diskoték, sezení u ohně s kytarou, opékání buřtů či táborového
sportování.
Celý náš pobyt jsme pak zakončili vyhlášením vítězů různých celotáborových soutěží,
slavnostním táborákem a závěrečným ohňostrojem.
Dle ohlasů účastníků i jejich rodičů můžeme konstatovat, že se letošní Sůvácký tábor opět
povedl a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na další rok.

