
TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

20.7. – 2.8.2019 
 

 

DEN PRVNÍ – 20.7.2019 

Příjezd, rozdělení do oddílů, první večeře ... 

Dojeli jsme všichni v pořádku, dětičky měly k večeři špagety. Teď už jsou všici 

v postýlkách a těší se na další náročný den 😂 

Hledáme majitele tohoto spacáku!!! Nepozná někdo z rodičů? Nikdo z dětí se 

k němu nehlásí 😐 Všichni mají v čem spinkat (někdo má erární), jen chceme, 

aby se dostal k majiteli 😉 
 

 

DEN DRUHÝ - 21.7.2019 

Druhý den je za námi 
 - vybalování i vítání.  

Každý z nás je zas tu rád,  
každý je tu kamarád.  

V noci nám tu zapršelo,  
ráno ještě mokro bylo.  
Odpoledne sluníčko  

potešilo srdíčko.  
V lese den jsme strávili,  

dobře jsme se bavili.  
Po večeři úžasné  

v maskách u ohniště jsme.  
Indiány přepadli 

a kámen - Ammolite - nám ukradli. 
Takže celá etapa  

právě se nám rozběhla.  
Večer všichni usínáme,  
o kameni přemítáme. 

 

 

 



 

DEN TŘETÍ – 22.7.2019 

Nejmladší si v lese hráli, 
a zvířátka poznávali, 

do Chřibské se potom dali. 
Střední loví po lese, 

zvířátka dnes třeste se, 
pytlák na ně zamířil, 

oddíl se s tím nesmířil. 
Starším dnes se v lese daří, 

hádanky jim mozky vaří 
odpolední koupání, 

potěší nás na pár dní. 
 

DEN ČTVRTÝ - 23.7.2019 

Čtvrtý den je za námi,  
zase jsme se nasmáli.  
V etapovce po snídani  

hádat budou všechny kmeny.  
Dneska máme sluníčko,  
zchladit půjdem tělíčko.  

V bazárku jsme nakoupili,  
trička jsme si nabarvili.  

Po večeři tančíme,  
prostě se tu bavíme!!! 

 

DEN PÁTÝ - 24.7.2019 

Etapovka rozjela se, už ji všichni znají,  
indiánské náčelnice úkoly nám dají.  

Hledání těch bledých tváří  
zabrat jim však dává,  

rudým tvářím kámen jejich  
nechtějí jen tak dát.  

A tak dneska střílelo se, bylo to dost smutné.  
Šerif podved indiány, bylo to tu husté.  

Jak je známo,  
všude bývaj také hodní chlapi.  

A tak tento den zase dobře skončil.  
Táborákem s buřtem v ruce loučíme se jen,  

zítra na nás čeká pestrý krásný den. 
 



 

DEN ŠESTÝ - 25.7.2019 

Od rána dnes sluníčko  
svítí a nééé maličko.  
Děti běží ke snídani,  

mají jenom jedno přání  
- etapovku splniti,  
u vody se sluniti.  

Proto malí kamarádi  
týpí tvoří, přitom září.  
Větší loďky postavili,  
na řeku je vypustili.  

Závod proběhl u velkých,  
nepřešel je jejich smích.  

Obídek a bazárek  
do bazénu jdeme hned.  
Večer končí buřťákem,  
byl to prostě prima den. 

 

 

DEN SEDMÝ – 26.7.2019 

Na řece i sedmý den 
o kámen tu bojujem,  
řeka je tu bouřlivá,  

indiáni umíraj. 
Kámen stále nemají,  
oni se však nevzdají. 
Odpoledne někteří 
svoje těla osvěží. 

Někteří jsou v koupálku,  
jiní zase v bazénku. 

Večer sprcha - hygiena,  
večerka je pořád stejná. 

DOBROU NOC. 
Zítra ráno s Gejzíčkem,  
proberem se budíčkem! 

 

 

 

 

 



DEN OSMÝ – 27.7.2019 

Na rozcvičce každý den 
pokaždé se protáhnem.  

Uklidíme bydlení,  
ženeme se k snídani. 

Snídani tu zase máme,  
do sportu se dneska dáme. 

Olypiáda začala, 
těla naše prohnala. 

Vedoucí jsou šamani,  
fandí, běží, pomáhají. 
Po obídku vydatném 

na chvíli si vydechnem. 
Bazárek tu dneska čekal,  

každý do něj rychle spěchal. 
Odpoledne batika,  
taky trochu muzika. 

Svíčkovou jsme dneska měli,  
je to tady prostě skvělý! 
Kovbojové kámen mají,  

indiáni dál hledají. 
Večer končil kasínem,  
byl to zase príma den. 

 

DEN DEVÁTÝ – 28.7.2019 

Rozcvičkou jsme začali,  
dětičky se bavily. 
Oni totiž necvičili,  

oddíláci se dnes dřeli. 
Cvičili jak o život, 

dětičkám to přišlo vhod. 
Ruční práce tady jedou,  
Sůváci si dobře vedou. 

Etapovkou žijeme,  
stále kámen hledáme. 

O polední pauzičku 
dáme jednu fotečku. 
A pak hurá do lesa,  

tam nám srdce vždy plesá. 
Včera v kasínu jsme se bavili,  

dneska jsme se tam vrátili. 
S hazardem jsme skončili,  

v postýlkách už usnuli. 
 



 

DEN DESÁTÝ – 29.7.2019 

Pod mrakem dnes ráno bylo, 
za chvíli se vyjasanilo. 

A tak hezky se sluníčkem,  
začal nám i dnešní den. 

Po snídani vydatné 
indiány máme zde. 
Profíci k nám přijeli,  
dobře jsme se bavili. 
Po obídku odpočinek,  
do lesa se každý hrne,  
někteří se koupat jdou,  

jiní ještě batikujou. 
Večer plány zkazil déšť,  

proto buřťák nebude,  
dýmky míru vyrobili,  
odznáčky si vytvořili 

Zazpívali s Vlastíkem 
a tak končí další den. 

 

 

DEN JEDENÁCTÝ – 30.7.2019 

Ráno začnem rozcvičkou, 
Sůváci už tady těly hýbou. 

Etapovka střelecká 
byla pro všechna děcka. 

Indiánské dovednosti 
v etapovce jich bylo dosti. 
Nákup dobrot v krámečku, 

v bazárku a stánečku. 
Na louce a v lesíku 
děláme dnes rotiku. 

Večer hezký táborák –  
každý má ho tady rád.  

Noční hra tu byla,  
malým se moc zalíbila. 

V postýlkách už všichni jsme,  
zítra se zas sejdeme. 

 

 

 



 

DEN DVANÁCTÝ – 31.7.2019 

Schovalo se sluníčko,  
ale jenom maličko. 

Trošku nám tu zapršelo 
a přesto tu dobře bylo. 
Poklad totiž hledáme,  

u toho si zpíváme. 
S mapou v ruce s úsměvem –  

pro poklad si všichni jdem. 
Do bazárku pospícháme,  

naposled ho dneska máme. 
Po večeři nováčky,  

pasovali Sůváci. 
Disco jsme dnes taky měli,  
všichni totiž tančit chtěli. 

Zítra balit začneme, 
krásnou noc vám přejeme. 

V PÁTEK DOMA BUEDEME!!! 
 

 

DEN TŘINÁCTÝ – 1.8.2019 

Tak jsme balit začali, 
no to jsme si dnes dali. 
Každý hledá, co je jeho,  
čisté věci by to chtělo. 

Po obědě tetování,  
už nemáme žádné přání,  
)těšíme se domů přece,  

loučit se nám zítra nechce,  
Do krámečku zaběhneme,  
večer k táboráku jdeme,  
Jedna malá scénka je,  

kámen k indiánům dopluje. 
Přišel jeden hodný běloch,  
který na zlé chlapi nemoh´,  

vykouřili dýmku míru,  
na důkaz to bylo smíru. 

Zakopali sekeru,  
jsou tu všichni pospolu. 

Dnešní večer zakončíme, 
ohňostrojem pobavíme. 


