DENÍK – II. běh
Večerníček aneb Z pohádky do pohádky…
1. DEN – 16.7.2021
Ahojky všééém,
a díky rodičům za skvěle zvládnutý příjezd. Téměř nemožné se podařilo – všechny děti mají své pelíšky spolu
se svými „kámíky“. Jsou rozdělené do oddílů a mají už svého vedoucího, který je tu jen pro ně…  A hned od
zítřka začneme „večerníčkovat“ a užívat si camp a prázdniny. My se tak těšíme… a doufáme, že nic
„nezvoráme“… Vaši Pat a Mat panáčci… 
2. DEN – 17.7.2021
Je tu náš další den a hned po ránu proběhlo rozdělení do týmů a první specky. Šikovné ruce, Budo, Táborník,
T-NERF i fotbal, všechno se rozběhlo a všem to moc šlo, po obědě nás čekala první předscéna. Večerníček se
představil dětem a trochu si postěžoval, že ho už nikdo nezná, že se na něj už nikdo nekouká a všichni sledují
jiné programy, Pat a Mat mu slíbili pomoc a hned se toho ujali… objevil se totiž Rákosmíček, ale ten
zapomněl svoji úvodní znělku… znáte jí? „Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet…“ A protože ani Pat a
Mat neuměli poradit, rozhodli se požádat děti o pomoc… A tak se v první etapové hře skládala při rozevláté
zprávě znělka Rákosmíčka… Večer nás pak zastihl déšť, ale vše v pohodě při oddílových aktivitách, patomimě,
partičce, písmenkovém hadu… a pak už se Večerníček uklonil a Dobrou noc…
3. DEN – 18.7.2021
A máme tady krásný sluníčkový den, pokračovaly specky a po nich týmové hry – stříhal celý tábor, kámen,
nůžky, papír… Odpoledne se všichni vypravili do okolních lesů… Někdo stavěl domečky s historií a příběhem,
někdo dokonce postavil chýše… Večer už to chtělo pořádný odvaz a tak se spustila mega Večerníčková
diskotéka… Žádná Horní-dolní Lhota, tohle bylo pravé a nefalšované Las Vegas… A tančil i Večerníček, Divokej
Bill a další… a pak už se Večerníček uklonil a Dobrou noc…
4. DEN – 19.7.2021
Ahojky všééém, dneska bylo ale krásně. Užívačka – specky budó, táborník, tlapičky i T-NERF jedou a ani
univerzálové nezahálejí. Jenom ten Pat a Mat, to jsou fakt „matláci“. Víte, co zas provedli? Ukázali dětem
svůj příběh Jak Pat a Mat T-CAMPovali, jako dobrý…ale pak – se šli podívat na klobouk Boba a Bobka a úplně
ho zničili. Ten pak poletoval po celém širém světě a naše-vaše děti s ním. Zalétli do casina, k Amazonce i do
Japonska…a vůbec…bylo to skvělý. Prostě Etapa č. 2 se povedla, děcka těm dvěma roztomilým králíkům
pomohla a všechno dobře dopadlo. Snad už si Pat a Mat dají pozor. Večer měli nejmenší hezkou chvilku u
Kalendáře, střední a velcí blbli v oddílech. Tak se taky mějte….Vaši Pat a Mat panáčci… 
5. DEN – 20.7.2021
Ahojky všééém, je tu další krásný den, i když sluníčka bychom chtěli víc a víc…až by bylo nejvíc…  Počasí
ideální snad jen na závody Formule 1. A ty teda byly – super motory, nějaká ta srážka na trati, osvěžení v pitt
stopu…prostě super. A potom si Pat a Mat zapnuli televizi a chtěli se koukat… a koukat… až do hluboké noci.
Jenomže to už běží samé hrůzy… a tak měli noční můry. Nejdřív zombíci, drákulové a vetřelci… brrr…
Nakonec zkrátka zjistili, že nejlepší je knížka a hned potom běželi pomoct Broučkům najít lucerničky. Všechny

ale nenašly, nějaké přeci musely zbýt na vaše-naše děti… ano, ano… začíná noční bojovka. Ale nestrašící…
Takže vlastně krásná procházka od zpívacího táboráčku. Aspoň všichni hlásili, že na svých „srabíčkoměrech“
mají samá nízká čísla… Tak dobrou… Vaši Pat a Mat panáčci…
6. DEN – 21.7.2021
Ahojky všeem… a hlavně našim T-CAMPolympionikům… Pod záštitou Večerníčka probíhaly discíplíny, které
prověřily fyzické… a někdy i psychické vlastnosti tcampáčků… Bojovali statečně, čestně a do posledního
dechu. V podvečer se na campu objevil téměř profi kurt… no, to jsem přehnal… a profi tenisti… no, to jsem
taky přehnal… hrálo se děti proti Legendám světového tenisu. Fakt sranda. Ta je ale brzy přešla, protože
začíná strašící bojovka… Na „srabíčkoměrech“ je jasná desítka (což znamená bláto na hřišti a přemáchnutí
trenek), ale jde se… Hned jak dětem zmizely z hlaviček noční můry, uložili jsme je spinkat. A my už taky
jdeme… Tak dobrou… Vaši Pat a Mat panáčci…
7. DEN – 22.7.2021
Ahojky všééém… fňuk, fňuk… Olympiáda je za námi, olympijské kruhy nad T-CAMPem dovlály a všichni
dostali, co si zasloužili… tedy, co to plácám – dostali samozřejmě zasloužené odměny.  A protože toho
sportu měli dost, trošku dopoledne „foxli“ (čili zvolnili, je to tak, už začínáme mluvit jako naši teenageři) u
Palerma a dalších pohodových her. V lese si t-campáci užívali chůzi po lajně… Fakt šikulové. Horší už to bylo
s Patem a Matem – ti nám ale pěkně zfotrovatěli, do večerníčku se vydali s panděry, pivkem a nakonec
vytáhli i cigárko… Cože? Tak to by nešlo, takže dostali padáka. A nahradili je „noví“ Pat a Mat panáčci ve
skvělé formě a cool. Takže vlastně ti praví na to, aby poradili Hurvajzovi, co si má obléknout. Naše-vaše děti
v Etapě 4 vyráběly loutky, vymýšleli a prezentovali příběh. Šebestová, Bob a Bobek i sám Hurvínek v porotě
se skvěle bavili, stejně jako my ostatní… Tak se mějte krásně… Vaši Pat a Mat panáčci…
8. DEN – 23.7.2021
Ahojky všééém… camp se nám překlopil do druhé půlky, teď už to poletí. A dnes bylo navíc krásně, sluníčko
všude kam se podíváš… A tak naši táborníci vyrazili do lesa – do mechu a kapradí… skoro jako Křemílek a
Vochomůrka… a cestou ti borci dali také „koupání“ v ledových tůních… bomba zážitek. Zřejmě je to tak
nakoplo, že nakopali zadky vedoucím ve fotbálku… Bože, to byla ostuda – ale je fakt, že pokud hrajete proti
deseti protihráčům a několika vlastním… je to těžký.  Večer byla super truper diskotéka… Tak „bobou
donc“… tedy já už to fakt matlám – „dobrou noc“… Vaši Pat a Mat panáčci…
9. DEN – 24.7.2021
Ahojky všééém… dneska je celodeňáček… tak hurá do Rožmitálu na hrad, kostelíček, hřbitov (J.J.Ryba), na
horu Třemšín a také na lesní piknik… Krásný slunečný den, všichni se vrátili spokojení… a také trošku unavení,
takže dneska jen oslavíme letní Vánoce a brzy na kutě. S dárečky si budeme přeci hrát až ráno… Vaši Pat a
Mat panáčci…

