
Největším světovým fyzikem, cestovatelem, spisovatelem, sportovcem, dramatikem a 
vynálezcem za posledních 200 let byl jednoznačně Jára Cimrman.  Můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat! 

 
 
Deník II. běh 2020 
 
Pokyny pro odjezd: 
Děti si prosím vyzvedněte v táboře 26.7.2020 - neděle až v době od 10.30 do 11.30, aby bylo vše 
připraveno. V případě, že budete vyzvedávat i cizí dítě, je nutné napsat souhlas zákonného zástupce - 
sms nebo mail – dzony@tcamp.cz, 723 862 314. 
Nejlepší cesta z Prahy, po dálnici na Rakovník, dále směr Plzeň, přes Lubná, Příčina, ve Všesulově 
doleva na Šípy a Milíčov, zde je sice slepá, ale nebojte se, projedete, v Milíčově doleva na Machův 
mlýn. 
Děkujeme. 
 
Den 11. – 22.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den jedenáctý: 
Dnešní specky byly prodloužené, táborník uvařil skvělý guláš, díky Dejve, potom jsme si celý tábor 
zahráli živé pexeso a odpoledne byla hra – poznej svého vedoucího – ale z fotek z mládí. Nakonec 
každý tým udělal prezentaci své výpravy o výzkumné skupině J.C. Počasí nám zatím přeje, i když 
tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným… 
 
Den 10. – 21.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den desátý: 
A máme tady nový den, plný sluníčka, pohody a závodů, ano, ano, dnes se jelo Rallye Machův mlýn a 
bylo to opět famózní, oblíbená hra Formule v podání našich závodníků dostala opět nový rozměr a 
na závěr se v exhibičním závodu představila i skvělá parta vedoucích, ale muselo se jich pár vyloučit, 
pravidla platí neúprosně pro všechny. Večer se pak nesl ve znamení druhé části noční hry po stopách 
pověstí J.C. Nejstarší kategorie si to také užila a nejvíc se tak bál jen Džoník v táboře …  
 
Den 9. – 20.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den devátý: 
Vše se po výletu opět vrací do normálu, takže specky běží, na bojových uměních to vypadá už 
opravdu drsně a tlapičky jsou fakt šikovné, T-nerf bitvy se střídají jedna za druhou, z fotbalistů se 
stávají téměř členové reprezentačního týmu a táborník už umí ohně, uzle, čeká je vaření… Před 
obědem zbyl ještě čas na velkou akci v etapových týmech – had z černého oblečení. Po obědě a 
odpočinku bylo tak skvělé počasí, že opět proběhl bazén a to až do večeře. Potom nám večerní západ 
slunce zpříjemnilo opékání bu-bu-buřtů a pak bu-bu-bu na noční bojovku… a bylo to cool… 
 
Den 8. – 19.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den osmý: 
A dneska již vyrážíme na slíbený celodenní výlet. Tak hurááá směr Krakovec, tak hurááá na skvělý 
piknik v přírodě po stopách našeho génia J.C., jak se ale zjistilo, tak na Krakovci nebyl, a tak nezbývá 
než pátrat jinde. Cestou zpátky nás zastihl déšť, ale na rozdíl od města Rakovník, náš tábor i táborníci 
jsou OK. Únava z výletu se pak projevila rychlým usnutím… 
 



Den 7. – 18.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den sedmý: 
Specky jsou v plném proudu a na všech je to vidět… Táborník dělal ohně, na T-NERF se udála bitva o 
Volhu, vyhrála ta správná armáda a někteří jsou již povýšeni do hodnosti podpraporčíka , ostatní si 
to dopoledne také užívali. Střední kategorie pak rozehrála Partičku a bylo to COOL. Pak se vyhlásila 
včerejší OLYMPIÁDA. Po obědě už nás čekala další předscéna, tentokrát se jednalo o Cimrmanův 
vynález internetu… potom již následovala další etapová hra – Pašeráci, aneb sestav Cimrmanovo 
první internetové zařízení… a se protáhlo až do večerky, a pak už šup do pelíšků, zítra nás čeká 
celodenní výlet na Krakovec. 
 
Den 6. – 17.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den šestý: 
Dnes Expedice nebádala, nepátrala, ani nehledala… ale ani se neflákala… protože – je tu 
OLYMPIÁDA. A na počest J. Cimrmana byla laděná do jeho disciplín – Úklid u paní Currie, Souboj 
obojživelníků, Vynález katapultu, Driftujeme na kře atd… Naši malí průzkumníci podávali skvělé 
výkony a večer jsme tak mohli být na sebe pyšní… Cimrmanův olympijský oheň vyhasl… ovšem na 
skvělé diskotéce to znát nebylo, tam to mezi mnohými skoro až jiskřilo…  Večerku jsme trochu 
přetáhli, ale co už….  
 
Den 5. – 16.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den pátý: 
Po dopolední náloži specializací shlédla naše výprava legendární film Jára Cimrman, ležící, spící… 
abychom načerpali inspiraci z myšlenek velkého génia. A to se opravdu hodilo k dokončení Etapy 
číslo 2, další část naší výpravy je tedy za námi. Snad z velké radosti z těchto úspěchů se děti 
proměnily ve „formule“ a jezdilo se…  Zkrátka zábavička… ale i únava. Takže jsme je dnes zahnali 
brzy do depa, tedy do pelíšků… a hajíííí…  
 
Den 4. – 15.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den čtvrtý: 
V naší Expedici začínají vznikat první krásná dílka na Šikovných tlapičkách, bojovníci začínají být 
„pěkně vostrá“ partička, na fotbálku se už jezdí kličky, smyčky, vosmičky jako „kdesi Messi“, T-
NERFáci nejsou vůbec „nerfní“, naopak mají mušku jako snipeři od S.W.A.T….  Odpoledne děti 
shlédly další divadelní předscénu – Seminář na téma „Cimrman a živé“ obrazy. Profesor Kamil 
Vohráblo to zase nějak zmotal, ale děti vše zachránily a výpravě velmi pomohly. Ještě, že je máme – 
Etapa č. 2 je rozehrána… teď už jen vychytat konec pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Pak už 
přišel večer a museli jsme vykoupat, vyčistit členy výpravy… takže už tu máme samé čisťáčky a 
vyvoněnky…   
 
Den 3. – 14.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den třetí: 
Naše výprava úspěšně pokračuje dalším pohodovým dnem. Je krásně, slunečno a to je pak hned líp. 
Sluníčko potřebuje každý…  Specializace výpravy jsou v plném proudu – snad to vidíte z fotek. 
Odpoledne jsme se všichni naházeli do bazénu, abychom načerpali síly na obra Koloděje…Ovšem 
večer jsme se o ní zase připravili – byla totiž diskotéééka. A ta byla jak z Las Vegas…oh, yesss… 
 
Den 2. – 13.7.2020 



 
Expedice Po stopách J.C.  2020, den druhý: 
V Machově mlýně jsme skutečně objevili „TRUHLU“ s materiály, které zde zřejmě zanechal náš 
„velikán“… Výprava má tedy nad čím bádat. Samozřejmě jsme nezapomněli utužit kolektiv 
specializacemi – bojové sporty, šikovné tlapky, T-Nerf, T-Fotbal, táborníci i univerzálové – šup do 
práce… tedy zábavy. 
Odpoledne jsme nachystali první seminář o J. Cimrmanovi, složení odborníků bylo více než vynikající. 
Snad jen zapomnětlivý profesor Kamil Vohráblo trochu kazil dojem… ale co už…  Ještě, že děti 
pomohly s pátráním po stránkách ztraceného deníku – Etapa č. 1 začala. Sice byl na kusy kvůli babce 
kořenářce, nás to ale nezastavilo…. Jsou to šikulové! 
Večer – táboráček, zpěv, ukulele a kytárka, nějaká ta harmonika… krásný večer… A teď, výpravo, 
spáááát….   
 
Den 1. – 12.7.2020 
 
Expedice Po stopách J.C., den první:  
A jsou tady první zprávy od našich cimrmanologů z naší expedice. Všichni účastníci naší expedice se 
ubytovali v pořádku a následně proběhlo rozdělení do menších týmů vědecké expedice dle 
požadavků členů. Členové expedice se seznamují a poznávají okolí Machova mlýna, kde bude naše 
pátrání probíhat. Začali hrát i první hry. Již zítra je čeká první pátrání naostro. O všem podstatném 
Vás budeme informovat prostřednictvím našeho zapisovatele, který je přímo součástí posádky. 
Fotografie z expedice budeme také vkládat postupně. 
Na základě pozvánky je sraz všech cestujících 12.7.2020 mezi 15.30 až 17.30 přímo na Machově 
mlýně. 
 
Veškeré informace k odjezdu naleznete v pokynech k odjezdu, zaslaných do e-mailu uvedeného v 
přihlášce nebo je najdete na našich stránkách www.tcamp.cz – Zvací dopis – II. běh. 
 
T-CAMP Cimrmanologové 
 


