TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
22.7. – 4.8.2017
DEN PRVNÍ – 22.7.2017
Tak jedeme dnes zvesela, Chřibská už je nadšená.
Po roce jsme zase zpátky, čekáme na super hrátky.
Přijeli jsme dnes, přivítal nás déšť.
Děti hledaly batůžky a hrály si na bůžky.
V chatičkách i pokojích ozývá se všude smích.
Kuchařka nás překvapila, dobré jídlo uvařila.
Děti mají plná bříška a teď "alou" do pelíška!!!

DEN DRUHÝ – 23.7.2017
Druhý den nám nastal, Hollywood přichystal.
Po snídani nástup byl, každý se nám představil.
Od rána nám pršelo, nikam se nám nechtělo.
V jídelně jsme pobyli a obrázky tvořili.
Starší oddíl zvesela, šlape si to do lesa.
Po obídku vydatném, na soutěže směle jdem.
Samozřejmě poledňák měli jsme tu dneska zas.
Děti hrály ze všech sil, sladký dárek na ně zbyl.
Velcí si to dávali, zdravovědu zvládali.
Po večeři máme show, celebrity k nám teď jdou.
Děti v maskách vesele, běží večer do postele.

DEN TŘETÍ – 24.7.2017
Ráno křičí budíček, čí pak je to hlas?
Je to ten náš Gejzíček, už je to tu zas.
V pondělí hned po ránu, rozcvičíme těla,
v lese hrajem Hollywood, Martinka to chtěla.
Děti už jsou rozdělený, v etapovce naší,
po lese si úkol plní, v táboře ti starší.
Postavili domečky, z kapradí a mechu,
byli velmi šikovní, postavili střechu.
Velcí s Hannou Montanou, předvádějí scénky,
porota je hodnotí, prý to bylo hezký.
Po večeři natěšení, běží všichni tančit,
na "dýze" se všichni smějí, v deset musí končit.

DEN ČTVRTÝ – 25.7.2017
Čtvrtý den je za námi, všichni jsme si zahráli.
Po ránu tu vlhko bylo, docela to překvapilo.
Děti tvoří náramky, dělají je pro mamky.
Roboti nás navštívili, velcí etapovku měli.
Byli vážně úžasní, o robotech každý sní.
Naši malí kamarádi, etapovku taky dali,
Mickey Mouse je naštívil, každý si ho oblíbil.
Večer všichni pod sprchou, do dalšího dne nám jdou.

DEN PÁTÝ – 26.7.2017
Pátý den je tady, zas si víme rady.
Ráno začnem rozcvičkou, na tu děti „rády“ jdou.
Dopoledne mrňátka v etapovce řádí,
chytají si rybičky a moc je to baví.
Velcí dneska v etapovce na stonožku hrají,
každému se tady líbí, dobře se tu mají.
Na večer nám začlo pršet a byla tu zima,
pustili jsme naše kino, děti mají radost.
Do postýlek se jim nechce, zítra toho bude zas dost.

DEN ŠESTÝ – 27.7.2017
Ráno bylo deštivé, pro tábor vždy nemilé.
Táborníci rozcvičili svoje líná tělíčka,
vyrazili do terénu, byla to prý srandička.
Menší v lese běhají a obrázky hledají.
Kapitáni kreslí zlehka, družstvo běhá jako fretka.
Dopoledne velcí mají zachraňovat životy,
zjistili, že jsou fakt dobrý, nejsou žádný oběti.
Po obídku velmi chutném, na postýlku všichni hupnem.
Odpoledne bude dřina, etapovka - to je prima.
Jenže prší vydatně, Sůvákům to zase jde.
Večer velcí kamarádi na diskošce zase řádí.
Malí mají kino, opice jsou prima.
A už jdeme do hajan, šestý den byl zase fajn.

DEN SEDMÝ – 28.7.2017
Velcí na film koukají, náladu si zlepšují.
Malí píší dopisy, střední kreslí komiksy.
Společně se smějí svým výtvorům dnešním.
Knedlo, vepřo, zelo k obědu dnes bylo.
Odpoledne sluníčko potěšilo maličko.
Malí hezky vyráběli, roboti nás navštívili.
Velcí lodí letěli, vesmír spolu dobyli.
Po večeři malí směle na disco tancovali vesele.
Velcí buřty měli, ještě jich víc chtěli.
Písničky si zazpívali, do postýlek pospíchali.
Zábava to veliká uspala i Vlastíka.

DEN OSMÝ – 29.7.2017
Osmý den je za námi, všichni jsme se zasmáli.
Naši malí táborníci, vyrazili na výlet,
sluníčko dnes krásně svítí, vyhnalo nás někam jíti.
K vodopádům malí běží a jsou všichni strašně svěží.
A i když jsme se ztratili, do oběda zpátky zase trefili.
Velcí střílí do terče, každý opět vyhrát chce.
V terénu svou etapovku horlivě zas plní.
Úkoly už splnili, na večeři funěli.

Večer malí buřty pečou a zpívají sborem,
do postýlek v devět musí, to byl velký problém.
Na zítřek se připravíme, už se všichni těšíme.
že kraťasy oblékneme - konečně neprší!!!

DEN DEVÁTÝ – 30.7.2017
Netradiční rozcvičkou, začali jsme den.
Cvičit budou Šmoulové, Gargamel už jde.
Po snídani malí, velcí do kupy se dají,
na společné olympiádě vedoucí jim velí.
Po obědě všichni sborem, do terénu běží,
někteří jsou na koupálku, jiní v lese leží.
Odpočinek nedělní, přišel k duhu všem,
každý z nás je aktivní, byl to hezký den.
Večer všichni v maskách, na diskošce řádí,
unavení uléhají, mají to tu rádi.

DEN DESÁTÝ – 31.7.2017
Dnešní den hned po ránu, každý strašně chvátá,
celodeňák před námi, co nás asi čeká?
Vyrážíme na výlet, malí loďky dají,
velcí řádí na koloběžkách, přežili – tak slaví.
Do tábora po výletu, dorazili zdraví,
vedoucí jsou vyřízení a děti se baví

DEN JEDENÁCTÝ – 1.8.2017
Dnes to byla paráda, sluníčko nám svítí,
malí, velcí Sůváci na koupálko chtějí jíti.
No tak ráno po snídani etapovku dáme,
máme tady strašnou zimu, v království jsme známém.
Naši starší kamarádi do lesa se ženou,
loví v lese divou zvěř, na oběd se hrnou.
Po obědě koupálko všichni navštívili,
velcí hráli etapovku, všichni jsme to dali.
Večer máme buřťák, každý tady baští,
malí mají noční hru, vedoucí je straší.
Unavení v postýlkách, všichni usínáme,
je to prostě paráda, hlavně, že se máme.

DEN DVANÁCTÝ – 2.8.2017
Tak dnes jdeme do finále, etapovku pro ně máme.
Zítra balit začneme, loučit už se budeme.
A dnes krátce po snídani savujeme trička,
Vlastík pěkně zvesela střelbu malým chystá.
Velcí dneska v táboře etapovku hrají,
všichni Avengers proti sobě, družstva v boji stojí.
Po obídku vydatném do lesa se dáme,
etapovku pro malé zase přichystáme.
Večer všichni na disco náramně se baví,

velcí tančí s malými, vedoucí stezku odvahy připravují.
Tak už leží v postýlkách, sny snad mají super,
na tábor si vzpomenem, za rok tu snad budem.

DEN TŘINÁCTÝ – 3.8.2017
Předposlední den v táboře deštíkem jsme začali,
po snídani zlehka na poklad se vydali.
Malí, velcí Sůváci do lesa už běží,
poklad hledaj nadšeně a jsou všichni svěží.
Do tábora s pokladem běžíme si zvesela,
malí, velcí táborníci při hledání dali si do těla.
Po obídku balíme, kufry už jsou plný,
večer táborák sváteční, děti slzy roní.
Tento den je poslední, končí únavou (s úsměvem),
děti ráno v slzičkách domů pojedou.

DEN ČTRNÁCTÝ - poslední - 4.8.2017
Tečka za Sůváckým Hollywoodem 2017
Hudba - Jaromír Nohavica a Vlasta Víšek, text - Jaromír Nohavica a Sůváci:
SŮVÁCKÝ HOLLYWOOD
1) Přijeli jsme autobusem,
Vybalit si každý musel.
Máme tady kamarády
Sůváci se mají rádi.
2) Pro každého je tu role,
U Jasanu jde to skvěle.
Táborníci velcí malí
14 dní tu spolu řádí
Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood
3) Hlásila televize Nova,
že tu hraje banda Sůvákova.
Nějaké nové české dráma
proložené písničkama.
4) To Gejza kdyby se tu teď slík,
To by byl teprve filmový trik,
Holky by brečely, kluci by seděli ztuhle,
A všem v kině zaskočil by popkorn v hrdle.
Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood
5) Sto procent chvály od kritiky,
Šílela by půlka republiky.
Ta nejlíp ví, jakej v trenkách je kus
A říkají mu, ty seš celej Brjůs – Wilis.
6) Z Hollywoodu celebrity
Zahrát si v něm můžeš i ty.
My už nyní dobře víme,
že slzami se rozloučíme.
Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood

