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Ve dnech 22.7. – 4.8.2017 proběhl tradiční Sůvácký tábor, již podruhé v rekreačním 

středisku U Jasanu v Chřibské. Tábora se zúčastnil rekordní počet 156 dětí z Litoměřicka, 

Lovosicka, Roudnicka, Teplicka a také z Prahy. O děti se pak staralo 28 dospěláků. 

Všichni účastníci byli rozděleni do jedenácti oddílů. Tyto oddíly se pak dále dělily do tří 

skupin - na mladší (roč. 2007 – 2012), střední (roč. 2005 – 2007) a starší kategorii (roč. 2000 – 

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 zvyšování „fyzičky“ 

ale i zdokonalování bojové techniky. 

 

Dopolední program byl většinou tvořen etapovou hrou na téma „Hollywood aneb hon na 

Oscara“. Každý den byla na programu nějaká etapa – s tématem vybraného oscarového filmu. 

V průběhu tábora tak byly představeny u mladší a střední kategorie tyto filmy: Shrek, Hannah 

Montana, Mickey Mouse, Hledá se Nemo, Roboti, Šmoulové, Avengers, Adams Family, Alenka 

v Říši divů, Piráti z Karibiku a Ledové království. U starší kategorie to pak byly filmy Shrek, 

Hannah Montana, Pátý element, Roboti, Šmoulové, Star Wars, Avengers, Adams Family, Černý 

jestřáb sestřelen a Piráti z Karibiku. Náplň jednotlivých etap a soutěží byla uzpůsobena věkové 

kategorii dětí. 

Jak už je pro Sůvácký tábor samozřejmostí, etapová hra byla doprovázena i vizuálními prvky 

– oblečením jednotlivých účastníků do oděvů z příslušných oscarových filmů, takže jsme se zde 

mohli setkat např. se Shrekem a Fionou, jednotlivými hrdiny z filmu Avengers, Alenkou a 

Kloboučníkem nebo s celou rodinou Adamsů a procházel se zde i kapitán Jack Sparrow. 

 

Po obědě pak všichni dodržovali polední klid, během něhož probíhalo zpívání s kytarou, nebo 

byl otevřen táborový bazar, kde si děti mohly za táborové peníze „Sůváky“ koupit něco sladkého, 

některý z rukodělných výrobků či různé drobnosti od sponzorů tábora. 

Odpolední činnost, když nám sluníčko příliš nepřálo (koupat jsme se byli jen třikrát), pak 

byla věnována především výletům do překrásného blízkého okolí – na vodopády, k bunkrům, do 

lesního divadla, na nejbližší kopce a vyhlídky nebo do Chřibské. 

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. 

 

V druhé polovině tábora nás čekal i celodenní výlet, kdy starší kategorie absolvovala část 

cesty na horských koloběžkách (z Tokáně do Vysoké Lípy) a navštívila skalní hrad Šauenštejn, 

Malou Pravčickou bránu, Dolský mlýn a svou pouť ukončila v Jetřichovicích.  

Táborníky z mladší a střední kategorie pak autobus dopravil na Mezní louku, kde navštívili 

naučnou Rysí stezku a dětské hřiště s maketou Pravčické brány. Pak už je čekal pochod do údolí 

Divoké soutěsky, kterou zdolali na lodích a pokračovali na Edmundovu soutěsku, po které se také 

plavili. Cíl jejich cesty byl pak v Hřensku.  



K večeru se všichni opět sešli v táboře. Z dětí únava rychle vyprchala, což se rozhodně nedá 

říct o vedoucích … 

Tento celodenní výlet se mohl uskutečnit díky podpoře Města Litoměřice a Města Lovosice, 

za což jim patří od všech zúčastněných velké poděkování. 

 

Předposlední den pak byl ve znamení hledání pokladů a vyhlašování výsledků - jak etapových 

her a úklidů tak i např. nejlepších táborníků. Diplom s Oscarem, malou sladkostí a drobným 

dárkem si tak odnesli všichni zúčastnění. Celý náš pobyt jsme pak zakončili slavnostním 

táborákem a závěrečným ohňostrojem. 

 

S takto nabitým programem nebylo divu, že dva táborové týdny tak rychle utekly. Za to patří 

velký dík všem účastníkům a především dospělákům na táboře. 

 

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. 

 

 

 


