
 

 

T-CAMP 2018 

 
Milí rodiče, milí T-CAMPáčci a milé T-CAMPačky, aikidokové ze Sei Gymu i z T-CAMP AIKIDÓ 
DOJO z Vojtěšské…., vlastně všichni, co se těšíte na léto 2018 a už stejně jako my trošku 
vyhlížíte letní prázdniny... 
 
Posíláme Vám první informace o našem T-CAMPu na příští rok, protože my už se těšíme fakt 
hodně. Měli jsme několik schůzek s našimi vedoucími (máme radost, že s námi – s vámi 
pojedou zase), zavzpomínali jsme na příhody z minulých prázdnin a „rozehráli“ pár nápadů 
pro ty další. 
 
A také – se nám ozvali již první rodiče (většinou naši stálí) s dotazy na možnost přihlášení. 
Rádi bychom opět vyšli vstříc všem, kteří s námi jezdí pravidelně či těm, kteří nám svou 
důvěru dají „bianco“, a tak spouštíme přihlašování na T-CAMP 2018. Nezapomněli jsme ani 
na ty, kteří s námi loni nemohli jet pro plnou obsazenost – i jim posíláme tento dopis. 
 
Chtěli bychom Vám sdělit pár zpráv o tom, co pro Vás chystáme a spouštíme tímto 
přihlašování na jednotlivé campy. 
 
Kdo s námi pojede letos na 1. camp, užije si přímo pohádkově. Čekají na vás TŘI BRATŘI, a 
něco nám říká, že v podání našich vedoucích to budou sympaťáci k pohledání. Zachrání pár 
krásných  T-CAMP princezen (a těch na t-campu je…), zahrají, zazpívají a podle neověřených 
informací snad i zhubnou… (hlavně Džoník ☺) 
Už se těšíme – TŘI BRATŘI aneb VŠICHNI PROSTĚ ZJISTÍ, ŽE ZÁBAVA TO JISTÍ… ☺ 
 
A co na 2. campu? Užívačka to bude veliká, protože se na vás těší TŘI MUŠKETÝŘI. Takže 
vlastně i král s královnou, kardinál a dost jiných záporňáků a intrikánů. Krásné kostýmy, 
talentovaní herci, vychytané ozvučení a světelné efekty… to vše díky naší pohodové 
„divadelní partičce“ určitě bude… V takových scenériích se snad ztratí i bosé nohy Jendy 
Voříška ☺. 
 
T-NERF ARÉNA zůstává i letos dle stejných pravidel. Pokud nám počasí dovolí, využijeme i 
vodní Nerfky. Hustýýý.... 
 
Specializace samozřejmě zůstávají stále ve stejné kvalitě – některé jsou z logických důvodů 
omezeny počtem. Zájemci si tedy musí ohlídat včasné přihlášení. 
 
Budeme rádi, pokud o našich campech řeknete svým známým, a i když třeba sami letos 
nevyužijete našich campů, zachováte nám přízeň a třeba se potkáme v dalších letech... 
 
V případě dotazů jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech nebo nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím našich stránek: 
 
Mgr. Jan Krčmář (Carry) - carry@tcamp.cz nebo 603 879 277 
Ing. Jan Dubec (Džony) - dzony@tcamp.cz nebo 723 862 314 
 
Za celý tým T-CAMPu 
Carry & Džony 
 
PS: Přihlášku na letošní T-CAMP naleznete v příloze ☺ 


