
 

 

Deník I. běh 2016 

13. DEN – 14.07.2016 

Dnes nás provází deštivé počasí, ale to se občas v Mírečvánii stává, tak nebudeme fňukat. 

Specializace se pro dnešní den vynechaly a rozjela se poslední etapová hra. Při ní se tábor opět 

rozdělil do soutěžních týmů, po táboře bylo rozmístěno několik stanovišť a na nich byly 

jednoduché i složité šifry. Za splnění úkolu obdrželi určitý počet kreditů a za ně bylo možné 

nakoupit materiál. Z materiálu se potom stavěly hodiny pro Drácarrykulu a musím říct, že to byla 

nádhera. Odpoledne potom proběhla formou teleshopingu nabídka hodin přímo Drácarrykulovi a 

ten si vybral. Tím se završila oprava rozbitých hodin a Drácarrykulovi se ulevilo. Celou předscénu 

pak završila svatba Tesáčka s Džonym a Belly s Edvardem. Místo prstenů se již tradičně u t-

campírů „vyměňují“ upíří zuby. Večer si na přání VK zopakovala Karaoke párty, MK si zahrála živé 

pexeso, boj o mince a potom byla kytara, SK hrála tichou poštu a pak už večerkáááá… 

  

12. DEN – 13.07.2016 

Po specializacích si MK vyrazila do lesa a moc si to tam užila – upíří zápasy, SK a VK hrála míčové 

hry a společenské hry, odpoledne SK hrála celé odpoledne a to až do večera krásnou hru, při 

které sbírala ingredience pro těsto – šifry, hádanky, latina – nakonec se vše báječně podařilo a 

hady z pizza těsta můžete vidět v galerii a byla to mňamka, až se Drácarrykula oblizoval. MK si 

krásně zahrála a zazpívala s kytarou a VK si užila Karaoke párty, že se jim ani nechtělo jít spinkat. 

Ale to už zase pevnou rukou zavládl J Drácarrykula a popřál všem dobrou noc. 

  

11. DEN – 12.07.2016 

Dopoledne již tradičně specializace, po nich šla MK na lana, SK hrála hru „seber, najdi, ukradni“ a 

VK hrála teleshoping a vybíjenou. Odpoledne se v Mírečvánii konaly „DÍLNY“. Celý tábor se 

rozdělí do několika skupin a děti si můžou vyzkoušet – lanové centrum, cukrárnu, airsoft, řecko-



 

 

římský zápas, salón krásy, korálkování, trénink fotbalu, ping-pong – pod vedením zkušených 

lektorů. Večer nás překvapil déšť a tak se pustil filmeček a po filmečku pelíšek… 

  

10. DEN – 11.07.2016 

Sluníčko nám vydrželo a tak se program přizpůsobil počasí, kromě specializací tak proběh hlavně 

bazééééén. MK ještě stavěla domečky v lese a VK měla akci na laně. Když v Mírečvánii slunce 

opadlo a namočil se i poslední t-campír, rozjela MK židličkovanou a večer kytaru, SK 

básničkovanou a přesedání v kruhu a VK partičku. Večer pak MK ladila kytaru a SK s VK si užívala 

diskotéku. Noční hra SK musela být kvůli bouřce a dešti přesunuta, tak snad se povede zítra. 

Potom už Drácarrykula vyhlásil večerku, dobrou… 

  

9. DEN – 10.07.2016 

Konečně slunce, které však nesvědčí Drácarrykulovi, ale nám jooooo. MK si po speckách zahrála 

s legem a deskové hry a pak se vypravila do „Mravenčího lesa“. Zde proběhla stavba obchodů, SK 

hrála těžbu kamenů – získávání bodů za víčka a VK boj o míč. S ohledem na počasí byl odpoledne 

konečně bazén a VK ještě stihla turnaj v házené. Po večeři nás čekalo další divadelní představení, 

Drácarrykula začal pociťovat příznaky nemoci kvůli rozbitým hodinám a i Tesáček a Edward na 

tom nejsou moc dobře. Džony si to tedy bere za úkol a rozhodl se hodiny opravit. Není to ale 

jednoduché, chybí v nich ozubená kolečka a ta se musí nejprve najít. Přes den svítí slunce a to 

pro t-campíra není zrovna jednoduché, takže hledání ztracených koleček proběhne v noci. Noční 

hru si proto dnes zahrála MK a VK a zítra to čeká SK. Ale před výpravou ještě posilnění – táborák 

s buřtíky. Noční hra proběhla skvěle a tak MK získala nejen ozubená kolečka, ale i svítící kameny. 

VK pak také vše zvládla a našla potřebný počet ozubených koleček. A teď už rychle spinkat… 

  

8. DEN – 09.07.2016 



 

 

Včerejší den se nesl ve znamení celodenního výletu. Nejmenší kategorie se vypravila na piknik do 

nedalekých Buziček. Střední a nejstarší kategorie vyrazila na výlet do Blatné, kde navštívili oboru 

s daňky a zámek. Po návratu z výletu si všichni užili volno a večer byl v Mírečvánii odpočinkový – 

letní kino s promítáním filmu „Hotel Transylvánie 2“. Je potřeba načerpat sílu na další den, který 

by měl být konečně letní, tak snad bude i ten bazééééén… 

  

7. DEN – 08.07.2016 

A jsme tu zase se zprávou z Mírečvánie. Po specializacích si MK zahrála na bílé a černé a 

oblíbenou upíří honičku, SK si vylosovala postavu a musela se za ni převléknout, VK hrála Šebkův 

ešus a ocáskovanou. Odpoledne se odehrála další předscéna, která uvedla etapovou hru č. 3 – 

Drácarrycula je smutný, na nic nemá náladu, děti se zamilovaly a tak jsme se ho snažili 

rozveselit. Bylo to těžké – zpívání nic, vtip nic, hraní na kytaru nic, žonglování vůbec, tak zkusíme 

za pomoci lidí tanec. A to byl úkol třetí etapové hry – nácvik skupinového tance pro 

Drácarrykulovo rozveselení. Povinné prvky, zvedačky, sestava, byla to nádhera a všem se to moc 

povedlo a Drácarrykula – ten se bavil královsky až do večerních hodin a popřál potom všem 

dobrou… 

  

6. DEN – 07.07.2016 

Hezký den všem, dnes nebyly specky….ale makali úplně všichni, protože byla OLYMPIÁDA!!! 

Viděli jsme spoustu skvělých výkonů na super disciplínách – Přesýpací hodiny, Drákulovo staré 

haraburdí, Rozcvička hostů, Vojna upírů, Vyklepávání střívek, Červí pochod, Hod měsícem, Upíří 

stezka, Hlavně nic nezapálit a Pozor na úpal. 

Odpoledne proběhla tři utkání dětí z kategorií proti vedoucím, nutno uznat, že na nejstarší jsme 

prostě neměli, ale jinak jsme konečně neprohráli. 

Po oblíbené T-NERF bitvě a vyhlášení výsledků olympiády se rozjela vynikající prodloužená 

diskotéka a pak už Drácarrykula zavelel Dobrou… 



 

 

  

5. DEN – 06.07.2016 

Krásný den, dnešní dopoledne po specializacích vyplnila velmi pěkná hra – sežeň co můžeš, 

kterou si zahrála SK a VK. Jde o to, aby se týmu povedlo sehnat co nejvíce věcí ze seznamu – 

kravata, košile, plavecké brýle, rukavice… MK hrála rugby, na čísla a na upíry – honička. 

Odpoledne pak celý tábor v týmech propojilo Mistrovství T-CAMPu ve fotbale. Tři skupiny, 

vítězové a nejlepší druhý – 4 semifinálové týmy a potom finále. Bylo to super. Moderátoři, trenéři, 

roztleskávačky… Večer se šlo spát v Mírečvánii brzo, protože nás zítra čeká olympiáda. 

  

4. DEN – 05.07.2016 

Zdravíme Vás ze sluncem zalité Mírečvánie. Dopolední specializace doplnila hra formule, kterou si 

zahrála střední a velká kategorie. Při této skvělé hře se v týmech ve vytyčené dráze běhá ve 

dvojicích, přičemž se drží volantu. Cestou je nutné se zastavit 1x v depu na přezutí pneumatik – 

sundání a nandání bot, na výměnu karoserie – výměna triček a na dotankování – musí se napít, 

celá hra je na čas. Malá kategorie si zahrála fotbálek a střelené kachny. Odpoledne se odehrála 

druhá etapová hra – skládání rozbitého zrcadla pro Drácarrykulu - formou hry na koně s otázkami 

a úkoly. Všem se to nakonec podařilo a opět se udělovaly vyšší hodnosti. Potom byl program zase 

v rámci kategorií, večer naše oblíbená T-NERF bitva. Západ slunce byl nad Mírečvánií úžasný… 

  

3. DEN – 04.07.2016 

A je tu třetí den, opět ve znamení specializací – všechny chválíme, jak ostatně vidíte na fotkách, 

jde jim to znamenitě, až se Drácarrykula divil, že i lidem můžou jít dobře takové věci. Program byl 

i potom velmi pestrý – u malé kategorie proběhly seznamovací upírské hry, u kterých se teda fakt 

hodně ječí a odpoledne se kategorie vypravila do našeho „žabího“ lesa, kde proběhlo hledání 

drácarryculových zubů a vyráběla se potom upíří protéza, vzpomínáte, on je přece ztratil. Střední 

kategorie měla početní hry a hry s gymnastickým míčem, odpoledne pak pexeso v lese. Velká 



 

 

kategorie si po letech vyzkoušela hutututu a Pepíčku pípni, odpoledne pak hru na zloděje a poldu 

a ještě kohoutí zápasy a vybíjenou. Po večeři se odehrála další předscéna, která vždy uvozuje 

etapovou hru. Tentokrát se povedlo Džonymu rozbít Drácarryculovo zrcadlo, zrcadlo, ve kterém 

se jako v jediném vidí při holení. A mezi jeho dětmi a lidmi to jiskří, což ho moc netěší, to zrcadlo, 

ho ale mrzí víc… Večer pak opět další T-NERF bitva a potom kino – promítání filmu Hotelu 

Transylvánie, ze kterého se také budou čerpat otázky pro etapovou hru. A pak už se všem 

popřálo dobrou noc. 

  

2. DEN – 03.07.2016 

S ranním Twilightem - rozbřeskem se některým nechtělo spát a ještě před budíčkem už se těšili 

na rozcvičku. Dnes se také rozběhly specializace – bojová umění, táborník, šikovné ruce, 

akrobacie a univerzál. Po obědě se odehrála první předscéna – příjezd na oslavu narozenin 

Tesáčka a Edwarda, mezi pozvanými je i Bella a Džony a už to tam jiskří, k nelibosti Drácarrykuly, 

který je ale tak trochu zapomětlivý, tu ztratil zuby, handsfree, no a Džony rozbil kouzelné hodiny, 

co z toho bude? Tak to se teprve uvidí, protože hodiny nejsou obyčejné, právě naopak. Na 

předscénu pak navázala první etapová hra, při které děti formou orientačního běhu po skupinách 

hledaly Drácarrykulovy zuby. Povedlo se to a Ti nejlepší již mají první hodnost. Večer pak v naší 

nové T-NERF aréně vypukly první bitvy, účast byla veliká a bylo to hustýýýýýý… A na závěr den 

zakončila diskotéka pod širým nebem. 

  

1. DEN – 02.07.2016 

Drácarrykula nás všechny přivítal v Mírečvánii ve svém hotelu a i Vám posílá pozdravy. 

Po příjezdu do hotelu jsme se rozdělili do oddílů a domečků dle přání. Aby se všichni dobře 

poznali, rozjely se v Mírečvánii seznamovací hry a před večeří se celé město seznámilo s okolím, 

poté proběhl slavnostní nástup na kterém nás Drácarrykula všechny představil. 



 

 

Večer pak ukončila večerka a celý hotel utichl, sem tam se ozval nějaký ten upír - tcampír… jo a 

Drácarrykula má lidi rád, místo na nich si teď pochutnává na kečupu. 

 


