TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
23.7. – 5.8.2016
DEN PRVNÍ – 23.7.2016
Dojeli jsme v pořádku. Děti ubytovány.
Prošli protivšiváckou kontrolou a míří do bazénu.

Den druhý – Anglie:
Včera s velkou parádou, na tábor sůváci jedou.
Dorazili do Chřibský, neznámé to prostředí,
vybalili, zabydleli, zkoumat terén vyrazili.
Mají na to 14 dní, etapovku rozjíždí.
Cesta kolem světa bude, v Anglii jsme začali,
Fogg se sluhou Proklouzem s gentlemany se vsadili.
Nevěří mu ani trochu, že tu cestu dokáže,
Fogg však vyhrožuje, že jim ještě ukáže.

Den třetí – Francie a ČR:
Krásné ráno francouzské, na etapu nás už zve.
Dorazili do Francie, trikolóry sbírali.
Hravý duch v nás zase žije, soutěžíme až z nás lije.
Odpoledne v zemi české, zkouší co je v hlavě dětské.
Slunce celý den nám hřeje, svítí, do rybníka můžem konečně jíti.
Na večer pak vedoucí, oslňují inteligencí?
Den byl krásně veselý, už jsme všichni v posteli.

Den čtvrtý – Řecko:
Dnes jsme s Řeckem začali, na hry jsme se vydali.
Překážkovou dráhu máme, do branky si zakopáme.
Kostkou jsme si hodili, zase si to užili.
Vedoucí nám pomáhali, při soutěžích se nám smáli.
(Nebo my jim?)
Oběd nastal zakrátko, nebylo to kuřátko.
Brambor k tomu mleté maso, v bříšku jsme pak měli krásno.
Po obědě si pak zdřímnem, v lese si to všechno shlídnem.
Prozkoumáme okolí, nikoho nic nebolí.
Večer bazar otvíráme, za sůváky nákup dáme.

Den pátý – Turecko:
Do Turecka razíme, je to krásné, moc milé.
Willy hledal nevěstu, vydali se na cestu,
že tu cestu zvládá lehce, ani se nám věřit nechce.
Mezi tanečnicemi zalédl milou, těžko by hledal jinou.
Filipila nám boky kroutí, Willy Fogg se z toho hroutí.
Je to velké překvapení, Filipila však ženou není.
Pan Fogg kufry rychle skládá, do dalšího státu chvátá.

Den šestý – Egypt:
Dojeli jsme do Egypta, masky jsme si dělali,
co nás bude čekat zítra, jsme se radši neptali.
Etapovka v plném proudu, sluníčko nám svítí dál,
občas ale malý mráček, na nás z nebe zamával.
Ve vesničce v krámečku, sladkosti jsme koupili,
odpoledne u míčovek, kalorie spálili.
Velkáči pak etapovku v lese plní vesele,
postavili pyramidy, v táboře to zatím vře.
Čeká je tu oheň s buřty, zpívat budou s Tomášem,
večerka se rychle blíží, zítra bude perný den.

Den sedmý – ještě Egypt:
V pátek máme klídeček, nebyla to dřina,
pohřbili jsme Martinku, no to byla psina.
Ochutnávačem se stala, Kleopatru chránit chtěla,
odnesla to životem, smutný byl ten dnešní den.
Pohřeb krásný, pohřební, bude trvat spoustu dní.
Martinka nám z mrtvých vstala, pokřtění od Sůváků tak dostala.
Dětičky se bavily, pěkně si to užily.
Po obídku vydatném najednou nám prší,
napsali jsme maminkám, ať se na nás těší!
Pohledy jsme poslali, uklidili chatky,
vyrazili na výlet, vrátíme se zpátky?
Velcí lezou po kopcích, malí akci mají,
jak vyřešit otázky a vrátit se zpátky.
Velcí vběli do tábora na poslední chvíli,
i s batohy na zádech, komu se to líbí?
Včera velcí opékali buřtíky si sami,
dneska malým pomáhali, opékali s nimi.
Když jim buřty dopekli, malí vzali světla,
na noční hru se dali, krásná byla cesta.

Večerka se protáhla, malí mají akci,
v postýlkách si nechat snít, jak to bylo krásný!!!

Den osmý – Indie:
Gejzík křičí budíček, je to náš Rákosníček.
Čtyři vlasy, velká pleš, od Gejzíka vzbudit chceš.
Po snídani do Indie vydáme se všichni,
V etapovce dále jedem, vždyt už jsme si zvykli.
V táboře je psina, lotosové květy hledat, no to bude dřina.
Velcí v lese hrají karty, vítěz bere vše,
ani se moc nenadřeli, všem to přece jde.
Po obědě přijel host, no to byla síla,
zumbu jsme se naučili, zocelili těla.
Po večeři na svatbu, vydáme se směle,
indickou jsme neviděli, snad dopadne skvěle.
Krásná svatba by to byla, kdyby ženich neumřel,
z nevěsty ho klepla Pepka, teď musíme na pohřeb.
Ještě jeden host tu byl, měl kytary dvě
koncert pro nás připravil, nehrál vůbec zle.
Malý už jsou v postýlkách, velcí půjdou taky,
máme pro ně překvápko, snad neumřou strachy.
O půlnoci ten kdo vstal, na výlet se vydá,
trochu je tam postrašíme, kdo to asi nedá?

Den devátý – Japonsko:
V neděli jsme v Japonsku, začátek je dřina,
netradiční rozcvičkou, rozhýbáme těla.
Velcí plní etapovku, s hůlkama to umí,
malý v lese na pahorku, s nunčaky se honí.
Po obídku bazárek, rychle otevírá,
za Sůváčky sladkosti, vykoupíme zcela.
Odpoledne razíme, lákají nás vršky,
starší zdolaj Zlatý vrch, mladší zase Chřibský.
V odpolední etapovce, zákeřné to bylo,
vedení nám dětičky, pěkně pobláznilo.
Jenže naše zlatíčka, rozumu maj dosti,
stačí jedna básnička, dostojí hrdosti.
Když jsme přišli do tábora, najevo jim dali,
všichni krásně ve sboru, šéfům zazpívali.
"Nejsme žádní bonzáci, my jsme přeci SŮVÁCI"..
Déšť nás vyhnal do baráku, velcí chtějí tančit,
malý běží na pohádku, den nám bude končit.

Den desátý – Austrálie:
Na sobotní etapovku, vyrážíme z vesela,
klokánky si posbíráme, když Austrálie zavolá.
Velcí hrají divadýlko, né to, co je napadá,
v duchu této etapovky, musí dneska scénky hrát.
Po obědě fotíme se, aby jste nás viděli,
v kterých zemích putujeme, a že jsme všichni veselý.
Odpoledne ruční práce, vyrábíme náramky,
batikujem, savujeme, zahrajem si také hry.
Volejbálek s vedoucími děti by si daly,
ale trénink s judisty, asi je víc bavil.
Strašně rychle den nám utek, pěkně jsme ho prožili,
v postýlkách nám o táboře, krásné sny se zrodily.

Den jedenáctý – Mexiko:
V úterý to tady žije, asi jako každý den,
máme se tu prostě skvěle, do Mexika zajedem.
Začali jsme etapovkou, výlet totiž čeká nás,
malý hrají vodní pólo, velký baví kaktus zas.
Po obídku velmi dobrém, balíme se na výlet,
s batůžkama na zádech, pokoříme tento svět.
Bunkry i ty skály v lese, dali všichni v pohodě,
do tábora šlapem lehce, s úsměvem nám to tu jde.
Po večeři táboráček, plápolá nám z vesela,
buřtíky jsme upekli si, kytara nám zahrála.
Teď už jdeme do postýlek, unavený krásně jsme,
na zítřek se nachystáme, Amerika už nás zve.

Den dvanáctý – USA:
Už se nám to krátí tady, Amerika čeká,
do Los Angeles pojedeme, no to bude štreka.
Po snídani do kasína, vydali se malý,
velcí staví železnice, každého to baví.
Po obědě chystáme se, na přehradu Chřibskou,
děti už jsou natěšený, že vodní dílo zhlédnou.
Na přehradě dětičkám, velice se líbí,
hrázný nám vše ukázal, překvapení slíbil.
Při odchodu spustil vodu, korytem se žene,
dětičky jsou z toho všechny krásně vykulené.
Po večeři bazárek, ještě otevřeme,
za poslední Sůváčky, dobrůtky si dáme.

Na dýzu se v maskách, táborníci ženou,
dneska už je poslední, budou ji mít skvělou.
S náramkama dětičky, rozsvítily tábor,
do postýlek maličký, šlapou jako předvoj.
Starší můžou později, už jsou přeci velkáni,
po večerce z chaloupek, už je slyšet jen smích ...... a chrápání 

Den třináctý – Skotsko a Anglie:
Poslední tu máme den, pro poklad si půjdem ven.
Najdeme ho nejspíš v lese, no jo poklad už se nese.
Dětičky sladkosti si dělí, i před obědem jíst je směli.
Po obídku vydatném, zabalíme kufry,
domů už se těšíme, a nebudem smutný.
Večer máme vyhlášení, kdo v etapě vyhrál.
Willi se svou manželkou, diplomy jim rozdal.
Loučíme se s táborníky, co nám letos dospěli.
Každý rok tu s námi byli, příští rok už nesmějí ?
Po večeři celý tábor, k ohýnku se chystá.
Posvátný tu oheň máme, rozlučka je jistá.
Naposledy zazpíváme, kruh pak tvoří všichni.
Ohňostrojem zakončíme, ten náš večer smutný.

Den čtrnáctý – odjezdový:
Páteční ráno přišlo k nám, déšť teče proudem po střechách.
Kufry už jsou zabalené, dětičky tak trochu smutné.
Všichni domů těšíme se, s kamarády loučíme se.
Po snídani chatičky, naposledy projdeme,
zkontrolujem pokojíčky co tu ještě najdeme?
Dětičky už nedočkavě na autobus čekají,
při čekání ještě rychle, podpisy si dávají.
Po obědě autobusy, pro nás dorazily,
do třech jsme se naskládali, a k domovu vyrazili.
V autobusech naposledy, Sdělíme si zážitky,
zazpíváme oblíbené táborové hitovky.
Čtrnáct dní nám uteklo, to byl teda poklus,
rok před sebou, bez SŮVÁKŮ ?
No to bude vopruz …. :(

