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Ročník VI – 2022

DEN 14. – 28.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… tududum… a je to tady, poslední den našeho campu, poslední
den našeho příběhu, tak pomalu začínáme balit, ale ještě nás toho hodně čeká –
vyhodnocení a odměny pro ty nejlepší, vyhodnocení úklidu, slavnostní nástup a
pokud počasí dovolí, ještě bazén. Večer už pak všechno směřuje k závěrečné
diskotéce a rozjedeme to pořádně… pak do pelíšků a zítra domů… Díky moc za Vaše
sledování, všem vedoucím a praktikantům za starost o děti a zase za rok… Vaše
CDéčko… 

DEN 13. – 27.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… nezadržitelně se blíží poslední den tábora, poslední specky
a další nabitý den programem, odpoledne samozřejmě Jarmark, kde si děti promění
nasbírané táborové body za nějaké ty sladkosti a odměny… večer se pak nesl
v duchu táborového ohně a písniček… bylo to krásné a pak už rychle do pelíšků…


DEN 12. – 26.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… Indy a spol, Dr. Who a Tardis už jsou skoro minulostí,
Etapy dohrány a tak už to necháme na dětech… tedy skoro…  Je tu totiž Boxing
day – výměna rolí mezi dětmi a vedoucími. Naše DĚTIVEDOUCÍ si vedly skvěle a
odšéfovaly celý den – živé obrazy, molekuly a zvládly i velkou celotáborovou
hru v týmech. Celkem nepřekvapivě večer zakončily diskotékou…  A našli se i
drsňáci, kteří nocovali pod širákem… Prostě skvělý den. Díky za něj!!! 

DEN 11. – 25.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… vypadá to, že se dneska na nás zase trochu usměje sluníčko…
 ufff, už začíná být malinko vedro… ale neva, specky frčí dál, T-NERF dneska
zkusili dobývat štáb… bylo to těžké, ve chvíli kdy ale odpráskli vyjednavače
Kéráčka… už to šlo. Mimochodem, zlí jazykové tvrdí, že životnost Kéráčka a
Džoníčka v bitvách je asi tak 12 vteřin…  Táborníci uvařili super gulášek, páč
kdo by řešil nějaký ten popel… klacík a tak.
Pak si tcampáčci zahráli celotáborovku PODPISY. Odpoledne jsme shlédli
předscénu a vyrazili na Etapu č. 5. Šlo o orientační běh a byl super, někteří
hledali pravda o chvilku déle… ale do bazénu nakonec trefili všichni… a zítra
se díky Tardis t-camp svět trošku zblázní – čeká nás BOXING DAY… O tom až
příště… 

DEN 10. – 24.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… a tcamp jede… dopoledne se hrála „Zamlso“, vyprávět to asi
nedovedu, třeba vám to děcka po campu prozradí. Já jen řeknu, že to byla skvělá
zábava a pár pěnových mlátidel při tom padlo…  A aby to bylo fér, bylo potřeba

„zmlátit“ i nějakého toho dospěláka, takže přijel profi fighter L. Stránský… a
pustil se do vedoucích. Pak dětem předvedl ukázku svého umění, tvrdé údery a
kopy s otočkou… asi si myslel, že se ho děti budou bát… No, trošku se spletl,
skoro každý si to šel s vítězem MS, ME, MČR vyzkoušet… děti byly statečné… a
byla to bomba.
Večer nás potěšil táboráček, svými písněmi Kéráček a buřtík taky nebyl
k zahození. Pak se setmělo a světe div se, v okolí T-CAMPu se začaly objevovat
podivné bytosti – Samara z hororu Kruh, oběšenci, zombíci a jiné potvory…
protože se chystala strašící bojovka… brrr… radši jděte spát. 

DEN 9. – 23.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… tak dnes ve znamení celodenního výletu… řízeček nafasován,
pláštěnka pro jistotu zabalená, pevná obuv… počasí jako na houpačce, ale pro
výlet naprosto příjemné a tak jsme si to moc užili… navštívili jsme veřejný
jukebox v přírodě a krásné skalní útvary, stavěli jsme domečky a potom jsme si
po návratu ještě společně zahráli člověče nezlob se a po večeři odpočinkový
večer s filmem Indiana Jones… večer ještě ale nekončí a část archeologů
vyrazila na noční bojovku… nestrašící… tak dobrou nestrašidelnou noc 

DEN 8. – 22.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… Tardis nám poslala další cool den… tedy, moc cool ne – spíš
hot…  Specky jsme ale i tak dali, ale ještě dopo jsme je střihli bazénem.
Odpoledne tcampáci hráli dekolejbal, vodní bomby a další bláznivky. Pak
samozřejmě zase bazén – bylo vedro jako blázen. Večer nastoupil „dream team“
vedoucích proti „zbytku světa“ z řad dětí a začalo fotbalové utkání. Byla to
sranda a skvělá atmosféra. Kdo vyhrál není podstatné, protože to byli vedoucí…
 Dobrou noc… a zítra… hurá na výsadek 

DEN 7. – 21.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… tak včera bylo opět neskutečné vedro a tak se zase využil
náš skvělý bazén… a odpoledne nás čekala další Etapová hra, tentokrát se Indy
přesunul do období renesance a tam to nebylo jen o malířích, ale také o
stavitelích a tak se prostě a jednoduše postavil most… no tak jednoduché to
nebylo, ale zvládlo se to skvěle a pak se šlo opět na bazének… večer a to teda
všichni koukali tu byla maškarní diskotéka… já snad poznal všechny známé i
neznámé… tak to je pro dnešek vše a zítra vzhůru do nového dne… 

DEN 6. – 20.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… specky proběhly super, ale pak nastalo takový vedro… ááá…
království za bazén… ááá, vždyť ho tu máme, takže šup do něj. Vedro
nepolevovalo ani trošku, byla výheň, že se kroutil snad i Indyho bič… tak jsme
dali beach. Volejbal proti dětem… a… skoro se mi to nechce psát, ale dostali
jsme pěknou bídu, protože děti hrály fáákt neskutečně. Večer byla ještě navíc
párty u bazoše a opravdoví drsňáci a zálesáci spali v přírodě – v hamakovém
lese… 

DEN 5. – 19.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… copak,copak? …samé prostěradlo, že by velké prádlo? Tak ne…
jsou to bohové Olympu, kteří sestoupili na žádost stařešiny a byli přítomni
zahájení první Olympiády. Té se shodou okolností účastní i naši archeologové,
mohou si tedy vyzkoušet i klasické disciplíny jako vrh koulí, hod oštěpem a
nebo třeba i diskusní dovednosti… Všichni tcampáci zápolili vzorně, férově a
s nadšením. Někdo vyhrál, někdo to projel, ale co už… radost měli nakonec

všichni – tajemná Tardis nám totiž poslala trička jako dárek pro všechny… Tak
ještě vyfotit a zítra vzhůru za dalším dobrodružstvím… 

DEN 4. – 18.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… a nezadržitelně cestujeme dál… po speckách nás totiž čekal
další přesun, Indy a Doktor to tentokrát ne vlastní vinou stočili na Čínu a
nestačili se divit, převrat, nový císař, ale ten je nějaký divný… aby né… když
je to Dhál-Ekh, o tom ještě uslyšíme… naštěstí Indy s Doktorem poradili panu
Liu Pangovi, aby vužil Hedvábnou stezku a nasbíral vše potřebné pro dokonalý
převrat… a pomůžou mu děti – Etapa č. 2 a Pašeráci na Hedvábné stezce, potom se
ještě po večeři stihlo zahájení olympiády… Indy si chtěl ještě zasoutěžit a tak
ho vzal Doktor do Řecka a měl štěstí, právě se zahajovaly první olympijské hry
a ty čekají na naše táborníky zítra… no ale nekončíme… máme tu zpívající
táborák a bylo to bezva… a pak už jen dobrou noc, zítra to bude náročné… 

DEN 3. – 17.7.2022
Tutudutůů tutudůůů… a frčíme, jako když Indy práská bičem… Specky se krásně
rozjely – fotbalisté jedou ty svoje parádičky na louce u branek, táborníci
vyráží do přírody, tanec je prozatím baletní průprava, NERFáci si střihli bitvu
o most u Remagenu… a zatím tedy spíše remíza, páč brodit se nikomu říčkou
fááákt nechtělo… 
Naši archeologové získali první hodnosti za Etapu… a pak si skvěle hráli –
evoluci, sněhuláky, lidské pexeso, míčové hry, živé obrazy… no, už se to sem
ani nevejde. Do bazénu jsme se ale vešli a byla to pecka. A užívačka. A tak to
má být. Po krásném slunečném dni byl klidnější večer s příběhy a pak dobrou noc
a dobrou noc i táborníkům do přenocování v hamakách… 

DEN 2. – 16.7.2022
Tutudutůů tutudůůů…jo, to je melodie, která teď každému zní v uších. Protože
máme za sebou první divadelní předscénu, Indiana Jones se potkal s Dr. Who a
díky němu také sám se sebou v mládí. Máte v tom hokej? My také, ale lepší to
nebude, protože cestování v čase už je takové. Mladý Indiana se pak vydal do
Egypta, přivítal se s Kleopatrou i Caesarem. A hurá tedy na Etapu č. 1.
Dorozumívání panovníků nám připomínaly šifry, dětem to v týmech krásně šlo… ale
nejlehčí to tedy nebylo. Týmy si vyrobily vlajky a představily se. Večer jsme
si užili skvělou první pááárty disco. Uvidíme, co nám Tardis ještě připraví za
dobrodružství… 

DEN 1. – 15.7.2022
Doprava na místo k vědeckému zkoumání proběhla v pořádku, pod vedením Indiana
Jonese proběhlo rozdělení do pokojů dle přání archeologů, každý tak má již svůj
pelíšek a má čas na další vědecké zkoumání, které brzo započne. Následoval
seznamovací nástup s ostatními kolegy, zítra nás čeká rozdělení do vědeckých
týmů a první hry… další zprávy očekávejte již zítra, Váš Indiana Jones.
PS: Fotografie dodáme také. 

Zpráva z 10.6. roku 2022
Informace k odjezdu jsou ve Zvacím dopisu, který je na www.tcamp.cz
Doprava na místo je individuální. Takže pokud máš zájem se připojit
k našemu vědeckému zkoumání, doraz dne 15.07.2022 mezi 15.30 - 17.30

hod. Přesná pozice je na www.tcamp.cz – Letní tábory – Přesná pozice
tábora. 

