
 

 

 

 

Deník II. běh 2018 

Příjezd autobusů do Prahy očekáváme 28.7. od cca 12.30 hod. 

Kdo si bude z rodičů vyzvedávat děti 28.7. přímo v táboře v Mírči, dejte nám 
to prosím vědět na dzony@tcamp.cz a nejlepší čas je 10.00, v 11.00 hod. již 
odjíždíme do Prahy. Děkujeme. 

14. DEN – 27.07.2018 

Je tu poslední den. Bojovníci vyběhli do lesa na trénink, tanečníci dokončují 
sestavu a tlapičkáři už dovyráběli…  Dnešek se vyhodnocují poslední hodnosti, 
děti dostávají ceny v kategoriích. Podepisují se trička a celkově se dost blázní. 
Navíc královna ještě přišla vyhlásit nejlepší plesové tanečníky. Všichni ale stejně 
víme, že zítra už budeme chrnět ve svých pelíšcích… Nejvíc budeme bláznit na 
dnešní diskotéce, jak se tu tak lehce nese, DNESKA TO TU ODPÁLÍME…. A na 
to co z nás zbyde, na to se můžete těšit zítra…  

13. DEN – 26.07.2018 

Tak a je to…Tedy skoro…je tu předposlední programový den. Ze specek držíme 
Bojová umění – dnes řízené zápasy, tanec – nácvik závěrečné sestavy. Děti 
shlédly předposlední předscénu a ajajajaj…to bylo drama. Konstance zemřela 
v náručí milovaného D´Artagnana a Mylady prchá… Spravedlnosti však neušla, 
naši mušketýři ji dostihli a řádně potrestali. Kat, sekera a šmik… Královna byla 
spokojená a oznámila, že bude bál…Poddaní tedy začali nacvičovat tance a jako 
vždy v tento den užili si zábavy na Královském jarmarku. Už se těšíme na zítřek. 
Trochu se těšíme a trochu se netěšíme, protože víme, co to znamená…  

12. DEN – 25.07.2018 

A jdeme pomalu do finále, už se nám to krátí. Po dopoledních specializacích se 
odehrála etapová hra číslo 4, šifrovaná zpráva pro Konstance a odpoledne už to 
nešlo ani jinak než bazéééééén a několik zápasů v DEKOlejbalu, odpoledne bylo 
nádherné a večer diskotéka – opět jako v Las Vegas. Program pro celý tábor 
tentokrát v režii dětí z nejstarší kategorie, byl tu totiž již náš známý BOXING day, 
kdy se prohodí vedoucí s dětmi v nejstarší kategorii. A šlo jim to náramně, 
myslím si, že nám roste potenciál dalších praktikantů a vedoucích.  



 

 

 

 

11. DEN – 24.07.2018 

Jedenáctý den začal opět slunečně, skoro až dost. Ale specky jedou, jedou… 
Další činností bylo předvádění a popis některého z vedoucích. No, děti nás 
parodovaly opravdu zdatně…opravdu máme tyto hlášky?  Odpoledne byl 
samozřejmě bazóóóš a bylo to super. Spousta máchání, ale snad i klidného 
odpočinku. Večer se objevil Vévoda z Buckinghamu a pozval k sobě Mylady. 
Mylady ho tak trochu svedla a celkem dost otrávila… A ještě se chystá ublížit i 
Konstance. Zkrátka i další předscéna byla akční a dramatická, příběh vrcholí. 
Snad se podaří Konstance poslat našim přátelům šifrovanou zprávu… Ještě že 
má pomocníky i mezi mírečskými mušketýry… Probíhá Etapa 4. A pak krásný 
den skončil a šlo se chrnět…  

10. DEN – 23.07.2018 

Dopoledne bylo klasické – specky a oddílové činnosti. Odpoledne hrály děti 
FÉROVKU – hru, při které rozhoduje náhoda, štěstí či malá kouzla vedoucích. 
Děti při ní dost makají a šanci mají všichni stejnou. Stačí porazit vedoucího 
v čing čongu, vzít větší kartu, trefit minci či obelstít kartové skořápky Kéráčka, 
hodit kostkou šestku, no a už jste v cíli… většinou tak za dvě hodinky…  Večer 
se všichni už moc těšili na táboráček. Na písničky? … ne, hlavně na buřty. Ba 
ne, taky jsme si hezky zazpívali. Potom největší odvážlivci vyrazili na STRAŠÍCÍ 
noční hru. Tedy, potkat v nočním lese zombieJendu, zombieToma jak ho právě 
požírá, panenku ChuckyAnitku nebo rozsekaného Dejva…už bych se fakt těšil 
do tábora…. Děti to ale zvládly a jen co si přemáchly spodky, sladce usnuly 
v pelíškách…  

9. DEN – 22.07.2018 

Další T-CAMPácký den je tu. Stále nám probíhají specializace, děti jsou 
přiměřeně akční i šikovné. Univerzálové se bavili hrami z Partičky, takže o 
legrácky nebyla nouze. Dopoledne „malí“ mušketýři vyzdobili (a také hlavně 
uklidili, že…  ) své komnaty a připravili je na příchod Jejich Veličenstev. Děti 
shlédly novou scénku našeho příběhu…A je to jasné D´Artagnan se zamiloval do 
Konstance, mušketýři se vydávají na cestu do Londýna a zase přišla 
„přepadávačka“ kardinálových vometáků. Ještě, že pánové Athos, Porthos, 
Aramis mají vždy ostré a přesné kordy. Byť v této předscéně Porthos a Aramis 
používali jen hořící louče, protože byla tma. Tma tmoucí…protože…protože se 
blíží nočka. Největší statečňáci podepsali Mušketýrskou strašící smlouvu… dnes  



 

 

 

 

byl noční výsadek těch méně odvážných. Nestrašíme, motivujeme a chválíme… 
Celkem slušný horor se odehrál v podvečer, protože…stalo se to opravdu?... 
skutečně vedoucí prohráli svůj fotbalový zápas proti dětem? Brrr, grrr… ale děti 
byly skvělé a komu čest, tomu čest.  Nakonec dne děti představily své erby. 
Hodně na nich pracovaly a bylo to znát – bomba. Pak se rozhořel táborový 
„nestrašící“ oheň… Zvládly to všechny děti, nikdo nepotřeboval přebalit… 
Dobrou… 

8. DEN – 21.07.2018 

Dnes jen krátce… Děti toho dost ušly, počasí celkem přálo, nikdo (moc) 
nefňukal, někteří si balíček s jídlem „zblajzli“ již pět metrů za táborem…ale i tak 
stál celodeňák za to. Večer jsme zakončili ve Village cinema Míreč – a jako 
náhodou promítali Tři mušketýry. Pro nejmenší od Disneyho, pro nejstarší od 
Dejva…  A teď bim, bam, už je večerkáááá…. 

7. DEN – 20.07.2018 

Jeden za všechny, všichni za Carryho…totiž, co to plácám, za jednoho… A 
šlapeme do toho hned po budíčku… tančíme a zpíváme si od samého rána. 
Ještě se skočit „poprat“, něco pěkného vyrobit… nebo funkčního, třeba luk na 
Táborníkovi… A sluníčko do nás praží, takže odpoledne nebylo co řešit… Bazén 
a vodní hrátky, bomba…bomby…vodní bomby. A některý byly fakt studený, a tak 
se ptám: „Proč já? Proč zrovna já?“ Užili jsme si s dětmi i vodní volejbal a pak 
pořádně „vyráchaní“ jsme ještě rádi skočili do postelí o něco dříve… Protože 
Kéráček vyhlásil „sanitární den“ – zítra nás čeká výlet. Dobrou noc, mušketýři a 
mušketýrky… 

6. DEN – 19.07.2018 

Včerejší den byl tak trochu V.I.P., protože nás navštívil sám Král. Zahájil totiž 
Mušketýrskou olympiádu. Pravda, připadal nám trochu zmatený, hovořil z cesty. 
Ale je to náš Král a my do sportovního zápolení dali všechno... Ať šlo o Hod 
mušketýrským škrpálem, Střelbu z muškety, Mušketýrskou dráhu, Let kloubouku 
atd…. Po výkonech jsme zaslouženě skončili v bazénu… no, některým se moc 
nechtělo, třeba naší sl. zdravotnici... trochu se i bránila... ale stačilo pár 
mušketýrů a letěla jako rogalo... :-) Večer byla diskotéka pod širým nebem a 
pařilo se až do hluboké noci.... A teď už dobrou... 



 

 

 

 

5. DEN – 18.07.2018 

Tak jaké jsou další zprávy z "ležení" mušketýrů? Jsou dobré, ale rozhodně nelení 
ani neleží... :-) Pořád pilně cvičí, bojují, vyrábí i tančí. Dopoledne jsme 
samozřejmě i sportovali a všichni se těšili, jaká bude Etapa 2. Vzhledem k tomu, 
že Buckingham propil náhrdelník a mušketýři shání peníze, tak někteří už tuší, že  
budou muset také shánět "prachy"...takže asi i trošku pašovat ilegální zboží a 
prodávat. To vše tajně, aby gardisté Její Eminence neměli o ničem tušení. Byla  
to legrace.... a to ještě děti nevěděly, že je pak čeká mušketýrská aukce. Dražilo 
se leccos - mušketýrské ukulele, obraz královny, kord Athose.... a navíc se 
zjistilo, že v jednom z dražených předmětů je schován hledaný náhrdelník...Jaká 
to šťastná náhoda... Vypadá to, že čest královny bude díky dětem z T-CAMPu 
zachráněna... 

4. DEN – 17.07.2018 

Počasí nám přeje, takže si začínáme užívat. A specky jedou, tlapičkáři vyrábí své 
nádhery, táborníci nám dnes připravují oheň na večer, tanečníci, ti si trsají ve 
svém světě a bojovníci dnes pracovali na porazech a dominanci na zemi...brr, 
takhle to zní hrozně … :-). Dopoledne byla na přání dětí "spáchána" další t-nerf 
bitva a neměla chybu. Tedy vlastně ano, Carryho životnost ve hře se dala počítat 
na vteřiny...Proč zrovna já? :-). Odpoledne děti shlédly další předscénu. V ní se 
objevila krásná frrrancouzská královna, její milenec vévoda z Buckinghamu. 
Škoda, že ten ňoumík propil v hospodě ten náhrdelník, co od ní dostal. Naštěstí v 
té hospůdce slavili i naši Tři až čtyři mušketýři, tak se nám snad tu potíž podaří 
brzy vyřešit. Pak jsme ještě naskákali do bazénu. Večer jsme měli táborák a byl 
moc pěkný. Škoda, že musel skončit trochu dřív, protože začalo pršet...Další 
hezký den je za námi, tak už ani pšššt a dobrou.... 

3. DEN – 16.07.2018 

A je tu další pěkný den na T-CAMPu… Nejmenší táborníci si užili hodně sportu – 
přehazované a frisbeečka. Novinka byl nácvik softballu i pro MK, děti byly 
šikovné a jejich odpaly měly doslova mušketýrskou energii. Odpoledne se nad 
Mírčí setmělo a přišel „slejvák“. Takže děti v mokré variantě pro svou skupinu 
vytvořily erby i s historickými legendami a postupně je budou představovat… a 
jen jak déšť ustal, vyběhli mušketýři na Mušketýrský víceboj – ETAPU 1. Tam 
nemohl chybět šerm – ehm, tedy, dobře…šermovalo se lžícemi a pingpongáčem, 
šerm s obouručnými meči – ehm, tedy, dobře…byly jen pěnové, mušketýrský  



 

 

 

 

parkur - … a pokud má deset lidí svázané nohy, tak i běžné překážky mohou být 
poněkud složité… a spoustu dalších zábav. A pak se nad Mírčí zase setmělo, ale 
tentokrát to již bylo v pořádku… páč byla noc…  

2. DEN – 15.07.2018 

Máme za sebou první specializace, šikovné tlapičky začínají vyrábět svoje první 
výrobky, tanečníci tančili o106, bojovníci začli měkkými technikami a prací 
s kontaktem. V programu si děti užily vybíjenou a ostatní míčové hry, nejmenší 
táborníci stavili věže z Marshmalounů… Den jsme si fakt užili, stihli jsme 
dokonce i fandit při sledování finále MS světa a sdílený sportovní zážitek byl 
bezva… Děti jsou už rozdělené i do „etapových týmů“. Sehráli jsme první 
předscénu a neměla chybu – mušketýři, Konstance, šerm a pozorní diváci – co si 
přát více. Snad jen, aby i disco bylo takhle povedené…a protože ho měl na 
starosti Dejv, ani v Las Vegas by to nemělo větší šťávu… oh, yesss….  

1. DEN – 14.07.2018 

A pomaličku rozjíždíme camp, táborníci jsou rozděleni do oddílů. Snad se nám 
podařilo zachytit všechna přání na pelíšky i kamarády. Tcampáčci se začínají 
seznamovat. A protože to prostě muselo být, tak…hrrr do T-NERF arény. První 
bitvy se podařily hodně, juchůůů… Také se tu objevily první kulisy, podle úrovně 
to vypadá, že v některém z pražských divadel se toho ve skladu hodně uvolnilo… 
 Těšte se na fotky. Večer jsme hráli seznamovací hry a víc už se toho stihnout 
nedalo. Takže dobrou noc… 

Autobusy II. běhu jsou na místě, proběhlo rozdělení do oddílů a ubytování dětí. 
Vše v pořádku. 

Sraz všech účastníků je 14.07.2018 v 10.00 u bývalé Subterry (dnes budova 
Golden office), Bezová 1, Praha 4, na parkovišti, odjezd autobusů je v 11.00. 

Veškeré informace k odjezdu obdržíte v pokynech k odjezdu do e-mailu 
uvedeného v přihlášce.    


