DENÍK – I. běh
Děti z I. běhu je možné vyzvednout 16.7.2021 od 9 do 11 hod.
JUMANJI 2021 – Vítejte v Rožmik Junglle
1. DEN – 2.7.2021
A je to tady, první zprávy z jungle… všichni se včas připojili ke hře a to je moc dobře, je šance, že se nám tak
podaří nastolit pořádek v JUMANJI. Potom proběhlo rozdělení do oddílů a ubytování dle přání dětí – každý
má svůj pelíšek… a na pokojíčku svého kámíka. A pak hurá na první seznamovací hry a seznámení s okolím.
Všechno jsme zvládli, i když v Jumanji zrovna trvá období dešťů. Ale protože v džungli neprší nikdy déle než
pár měsíců, nebude to problém…  Moc chválíme rodiče – řidiče za skvěle zvládnuté příjezdy, prosíme o
dodání chybějících papírů a děkujeme… Večer se již počasí umoudřilo a my se těšíme, že se ráno probudíme
do krásného slunečného dne nad T-CAMPem… Dobrou noc, Váš Nigel…
2. DEN – 3.7.2021
Jaký byl náš druhý den? Naštěstí sluníčkovýýý… Rozdělili jsme tcampáčky do specializací a také do Jumanji
skupinek a první výpravy můžou začít. A to v Jumanji navíc v džungli vyrostlo mraky „Insta domečků“, takže
pohodička… Odpoledne… duc, duc… lup, lup… pink, pink, cink, cink… začla chrastit stará počítačová konzole a
vcucla pár dětí z nejstarší kategorie a proměnila je na Dr. Bravestonea, Shelly, Finbarrea a Beth… a ti se stali
našimi průvodci ve virtuálním JumanjiRožmisvětě… A hned se to nějak celé pomotalo, divoké pandy, zuřivé
anakondy…. takže najít ovoce Jumanjovníku byl pěkný oříšek… vlastně skorokokos…  Dobrá věc se podařila.
Nerozhodila nás ani výhra Dánska, protože… duc, duc, cink, cink… ale teďka to byla dýza. Kouř, bubliny,
světla… no, spinkat se nechtělo nikomu. Snad jenom mně – Váš Nigel…
3. DEN – 4.7.2021
Hallo, zdravím… Jako NPC (no playing character) – nehrající postava – vás mohu provést i třetím dnem.
Dopolední specializace se, myslím, povedly – bojová umění v našem Jumanji Dojo vypadají skvěle, děti létaly
vzduchem jako rogalo, T-NERF zkouška zbraní a hurá na táborníka do lesa. Děti si sice málem zamotaly
tlapičky do lián, ale nakonec už některé uzly nejsou vůůůůbec problém. Ale hlavně byla pohoda… Tanečníci
se dopolednem protančili a naši jogíni také provětrali legíny…  Stihli jsme ještě vyzkoušet hamaky
v Mecháčkovém lese, vybíjenou, fotbálek i Šebkův ešus. Odpoledne se opět otevřela Jumanji Game a naši
hlavní hrdinové nás posunuli v příběhu až k divokým pandám, bohužel Dr. Bravestone byl povalen, ohryzán a
je mínus jeden LIFE… Snad se dětem povede lépe v Etapové hře číslo 2. Dáme ji, byť déšť byl hodně proti…
Takže už jen rychle – odpo a večer – Les Bláznů, kytárka, pštrosí zápasy… Nejstarší ještě měli „rychlorande“…
a pak už džungle ztichla a všechny vopičky šly spát… Váš Nigel…

4. DEN – 5.7.2021
A jsme v dalším levelu… tedy dni. A jedemééé bomby… Specky probíhají dle plánu a v T-NERF máme první
držitele baretů i frček…  Odpoledne byl celý tábor mimo sebe, tedy mimo tábor… a to v lese – na Čertových
kamenech a vůbec jsme zkoumali džungli kolem sebe. Takže jsme pro jistotu vyrobili i primitivní zbraně –
luky, oštěpy a tak. Žádné masožravé pandy ale naštěstí nepřišly. Večer nejstarší „vajbili“. Co to znamená? No,
to sami přesně nevíme, ale oni si to užívali v propojeném kroužku zcela evidentně. Středňáčci měli sportovní
činnosti a nejmenší si večer zazpívali s kytarou. Večer navštívila Jumanji postava ze hry – tentokrát Bethany
a… a... a zahájila Olympijské hry. Je to tak, zítra bude celý den v Jumanji vlát olympijská vlajka… Váš Nigel…
5. DEN – 6.7.2021
Plavba džunglí? Proč ne… Lov pandiček? Proč ne… protože v Jumanji je možné skoro všechno, hlavně když je
olympiáda… A tohle bylo jen pár disciplín, další byly např. Bumerang, Přehoď propast, Hledání pštrosích
vajec, Fyzička Dr. Hořana a… a… mnoho dalších. T-CAMPáčci skvělíííí, sportovní a fér. Takže pak Dr. Hořan,
který navštívil závěrečné vyhlášení, koukal jak lemur… Večer byl sanitární – odpočinkový, po takových akcích
– šup do pelíšků… Loučí se Nigel, zítra další LEVEL….
6. DEN – 7.7.2021
V Jumanji to pořád jede. Nejmenší T-CAMPáčci vyrazili do džungle, aby si vyzkoušeli chůzi po liánách. Slack
line všechny bavila a za chvíli už to nebylo Jumanji… ale spíš Cirkus Humberto.  Po džungli byli rozvátí i
středňáci, skoro stejně jako zpráva, kterou hledali. Nejstarší si zahráli Válku barev a Evoluci. Na jaký vývojový
stupeň se ti naši puberťáci dostali – vám ale psát nebudeme…  Odpoledne jsme řádili u Fanfrpálu a
Férovky. A je tu předscéna – ale co to? V Jumanji se najednou setmělo a snad i Dr. Hořan měl sevřené hrdlo a
stažený zadeček, jak to vypadalo najednou hrůzostrašně… Ale naše hlavní postavy se musely i tak vydat na
cestu džunglí, pomáhat jeden druhému, chránit se – zkrátka být stateční. Nejdřív si společně zazpíváme u
ohně a pak už to vypukne a děti vyrazí do tmy. Zvládnou to? Budou si muset přemáchnout trenky? Strhnou
se jim „srabíčkoměry“ ? To vám napíšu zase zítra… Nigel…
7. DEN – 8.7.2021
Jumanji džungle nám předvádí celkem slušné veletoče počasí – od slunečného pařáku, až po neskutečné
buřiny… ale my to dáváme, nebojte. Nejmenší si vychytali schovávačky v Desítkovém lese, zahráli si softbálek
a rozluštili zprávu pro oblíbeného hada – Klaudii. Za odměnu ji mohli nakrmit bonbónky, ale ta mrška je zase
vyflusla… a tak si je mohli sníst děti…  Střední kategorie si užívala v oddílech, v největší průtrži zkoukli Mimi
šéfa, vyrobili junglle hady a zkoušeli karetní triky. Ti největší si stihli také hodně zasportovat, jako film si
vybrali Lvího krále  (tak já nevím, nejsou na to už velcí?) a večer byla jejich oblíbená Blbárna. A to Jumanji
zřejmě rozlítilo, protože v noci přišla neskutečná bouře… Ale nebojte, tábor stojí, děti jsou zdravé, krásné a
perspektivní… Váš Nigel…

8. DEN – 9.7.2021
Jurgen Ukrutný se stále nemůže srovnat s tím, že o Jumanji náhrdelník a jeho záchranu usilují naši skvělí
t-campáčci… Ale je to tak – dneska je čekala „speciální specka“ bojových umění i tance. Kapitáni týmů
budou muset totiž všechno naučit svoje kamarády. Byla to celkem bžunda a při hromadném bojovém
výkřiku „kiai“ si náhodný kolemjdoucí musel nadělat do gatí… 
V Mecháčkovém lese je vše v pořádku, nejmenším se líbilo i u Čertových kamenů… A večer krásně zpívali
a byli skvělé publikum. Kéráček jim trochu zahrál na kytaru (a připadal si jak v O2 aréně). Středním se
podařilo zachránil pštrosí vajíčka. No, dobře… ve skutečnosti to bylo ze slepičky, ale zkuste ho pustit
z velké výšky do speciální Jumanji podestýlky tak, aby se nerozbilo… jako to vymyslely naše děti.  Na
hru Horoucí pohled se přišel podívat i Dr. Hořan. Večer pak Village Cinema Jumanji a Discoooo… pro
nejstarší. A ti byli asi hrozně unavení… protože při ploužácích na sobě snad spali zavěšení hlavami… nebo
co…  Váš Nigel…
9. DEN – 10.7.2021
Dnešek byl pohodový… sluníčkový… a výletový. Nejmladší si užili piknik v lese, střední dobyli kopec
Třemšín a nejstarší navštívili Rožmitál. Les, kopec i město po našem výsadku stále stojí… a zbytek zůstává
v Jumanji…  Váš Nigel…
10. DEN – 11.7.2021
Dnes a zítra jen krátké zprávy. Hlavní IT v téhle hře potřebuje restart, takže zápisy se šíří jen přes poštovní
holuby…  V Jumanji džungli bylo skoro vše nějaké speciální… Speciální specky, protože… Jurgen Ukrutný
na nás pošle svoje zabijáky. Ještě, že nás Shelly naučí svoje tanečně-bojové triky… a my to zase naučíme
naše t-campáky. To vše se stalo v další divadelní scénce, táborníci pak ve skupinách nacvičují, „bojují“,
tančí a hlavně blbnou… Vypadá to krásně a moc se těším, až to zítra uvidím jako „FDB“ – Fight dance
battle…  Večer T-CAMP utichl poměrně brzy… kromě nejstarších, kteří fandili svým vzorům na ME ve
fotbale. Bylo to fakt GÓL…  Váš Nigel…
11. DEN – 12.7.2021
Jumanji pokračuje… oh, yes. I když víme, že GAME OVER se blíží, tak dneska ještě ne… dnes ne. Nádherný
sluníčkový den, spousta diváků a do toho „battle“. Taneční a bojový a hlavně neskutečnýýýý… Protože co
t-campáci vytvořili za kreace, to nemělo chybu. Všichni si to užili, Hořan koukal jak péro z gauče…  A
odpoledne? DÍLNY – masáže, fyzikální pokusy, sport, debatní dovednosti, korálkování a další a další… Jak
tohle může skončit? No, v Jumanji světě například nocováním v Hamakovém lese… tak dobrou, Váš
Nigel…

12. DEN – 13.7.2021
Hallo, tady Nigel… Dopoledne bylo zase super, zkoušeli jsme buzolu a KPZtky… Ke slovu se dostala i
moderní technika – mobily – děti hrály FOTOBINGO. V zadní části Jumanji jezdily FORMULE, takže fakt
jízda… A dobře to vypadá i s příběhem, Jurgen Ukrutný konečně prohrál. Nejdřív se složil psychicky a pak
konečně padl… Nejdřív na zadek… a pak na hubu…  A může za to ovoce z Jumanjovníku a t-campáci tak
konečně mohli vyrazit k cestě za Tajemnou truhlou Jumanji v Etapě č. 4. Večer vypukla velká oslavodýza a
už jsme zažili v naší GAME leccos, ale tohle byl slušnej vodvaz… Takže já si jdu dát na hlavu mokrej hadr…
Váš Nigel.
13. DEN – 14.7.2021
Jumaááá…ne, ještě ne. Ještě to nemůžeme vykřiknout, ale už brzy. Protože vyrážíme za Tajemnou
truhlou… A mááááme… máme náhrdelník. Tak „na, šamanko“… Jumaááánji… Přicházím JÁ – Nigel… a
všechny je propouštím. Díky moc, v Jumanji je opět klid. A brzy tu bude ještě větší. A taky smutno…
protože tyhle skvělí táborníci už budou mít prázdniny někde ve svém… Ale tak to má být. Váš Nigel…
14. DEN – 15.7.2021
A je tady konec… Jumanji je zachráněná… Náhrdelník se vrátil šamance a hráči se vrátili zpět ze hry… Za
celotáborovou hru obdrželi všichni táborové šeky, které proměnili v krámečku za dobroty… Odpoledne se
pak neslo v duchu táboráku a buřtů… muselo to tak být, aby se večer spustila ta největší diskotéka Hutích
pod Třemšínem… a bude to dlouhé… Váš Nigel…
Díky všem… hlavní dík patří všem výchovným pracovníkům za to, co pro děti celý rok připravují… a za celý
letošní I. běh, který bych skutečně JUMANJÍÍÍÍ…
Váš Nigel…

