
Deník I. běh 2018 

TŘESKY PLESKY 
VYDÁNÍ Č. 14             www.tcamp.cz          SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ 

Příjezd autobusů do Prahy očekáváme zítra po 15.00 hod. 

14. DEN – 13.07.2018 

 Poslední specky jsou za námi. Bojovníci dnes cvičili v přírodě – v lese. Tradičně jsme tak pojali 
trénink nejen fyzicky. Za celý „budó“ tým hlásím, že tohle byla skvělá skupina, se kterou byla 
radost pracovat. Podobně jsou na tom i ostatní specializace. Celý den se vlastně nesl v duchu 
loučení…s kamarády…s táborem. Ještě, že víme, že rozhodně nekončí prázdniny. Také ještě 
nekončí diskotéka, děti právě paří…a je to tu hodně „vostrý“… Zítra vám vaše mazlíky předáme 
a můžeme se společně těšit na T-CAMP 2019… 

13. DEN – 12.07.2018 

 Tak a je to tu…dobře, dobře, víme, že jen skoro…. Dopoledne proběhly předposlední specky, 
páč my jedeme do posledního dechu, spousty her, dovyhodnocení etapových her a poslední 
povyšování. Protože odpoledne nás čekala táborová pouť – JARMARK, kde si děti za úspěšné 
plnění zábavných disciplín mohly vybrat z „krámečku“ odměny. Takže bylo na T-CAMPu 
spousta veselí a zábavy, k poslechu a div se světe – i tanci -, hrál DJ KAKTUS… Děti byly 
úžasné… Večer jsme ještě zavítali do T-NERF arény, možná už naposledy, takže to byla doslova 
megagigasupertruperbitva…Zítra nás čeká poslední den, ach joooo…. 

12. DEN – 11.07.2018 

Pomaličku se blíží konec campu, takže i pohádka musí končit. Chudák Maruška se fakt nalítala, 
přinesla ale vše – jahody, fialky, jablka. Macecha i Holena jsou tuhý, a to doslova, páč zmrzly… 
 Pohádkový konec završily královské megasvatby. Zahráli si všichni – od zvířátek až po 
kamna… A následovala poslední etapová hra - orientační běh, při kterém se hledaly jahody, 
fialky i jablka. Blíží se nám i konec tréninkových plánů specek, takže zápasíme – box i zem. Děti 
jsou bojovné, někdy máme i slzičky, ale oni to nevzdají…Stejně úspěšné jsou i výkony 
v ostatních specializacích. Jinak si také děti užily badminton, fotbalové tréninky, ostatní míčové 
hry, frisbee… Hlavní tahák byl fotbalový zápas DĚTI vs. VEDOUCÍ, postupně jsme odehráli 
fotbálek proti všem. No a proč to nenapsat, po letech jsme zase vyhráli… oh, yes… Místo 
rozboru elektronickou tužkou jsme se pak raději ještě společně dívaly na profíky na MS světa… 
Celkem nám to přišlo, že je to podobná kvalita…. nebo už jsme tu dlouho a trochu nám hrabe… 

Kdo si bude z rodičů vyzvedávat děti přímo v táboře v Mírči, dejte nám to prosím vědět na 
dzony@tcamp.cz a nejlepší čas je 10.00 - 11.00 hod. Děkujeme. 

11. DEN – 10.07.2018 



Dnešní den zaznamenáme jen písemně, naši fotografové si vzali volno… Paparazziové však 
pilně informují i nadále – nejmenší táborníci hledali obrázky, užili si les. Dopoledne hráli také 
deskové hry, probíhačku s lanem. Večer měli malí tcampáčci promítání v našem táborovém 
kině… no a když si 30 dětí po náročné dni zuje botičky, není divu, že některé usnuly už v půlce 
filmu…   Střední kategorie zpívala písničky naruby, děti si zasoutěžily v Milionáři, odpoledne 
hledali „zločince“ po celém campu a spousty dalších her. Ani mírný déšť nezabránil vlkovi, aby 
terorizoval les i Karkulku, ještě že máme táborníky ze střední kategorie…ti na něj vyrazili. I 
v této kategorii nebyla nouze o vyděšené výrazy, ale všichni to zvládli…juchůůů.  Naši největší a 
jistě tedy nejmoudřejší toho přes den dělali spoustu, ale stejně si budou pamatovat hlavně 
diskotéku. Protože ta vypadala jako párty v Las Vegas, fakt paráda. Tak jsme ji trošku natáhli a 
děti se pak také do těch postýlek rády „natáhly“… Takže dobrou… 

10. DEN – 09.07.2018 

A je tu další den…. Malá kategorie si užila hru „střelené kachny“ a pak hurá do lesa na stavbu 
obřích chýší a díky tomu našli táborníci notičky jako odměnu za noční hru. Večer jsme si 
s nejmenšími zahráli a zazpívali na kytááárku, hupli do pyžámek a chrrrr… Střední kategorie 
měla sportovní dopoledne a vlastně i odpoledne, protože vyrazili na orientační běh a následovala 
hra „koně“. Večer si odpočinuli u filmu ve Village Cinema Míreč…   Déšť zatím brání 
středňákům, aby i oni si vyřídili své účty s vlkem…Tak snad zítra. Nejstarší tcampáci bojovali o 
vlajku, dle našich informací to bylo celkem husté. Skoro jako jejich cestování na Kubu, které se 
neobešlo bez komplikací. To by snad ani nebyl vedoucí Luboš, aby nechal děti vydechnout. 
Nebo nadechnout? Protože se v dolní části tábora objevil hustý kouř (dýmovnice, které 
simulovaly problémy v lodní kotelně… ), o pana správce se pokoušel infarkt. Děti si to ale 
užívaly a byly v klidu, protože kapitán Luboš měl připravené plynové masky…Naši 
paparazziové budou stále sledovat, co ještě tcampáky čeká…čus blues, všem… 

9. DEN – 08.07.2018 

Dnešní den naši paparazziové nevěděli kam dřív skočit. Nejvíc nás asi „ošarmili“ táborníci 
výrobou lžic z lipového dřeva. Byly nádherné, IKEA by se za ně nemusela stydět…  Velký 
programový tahák byl také odpoledne, měli jsme dílny. Posuďte sami – salon krásy, keramická 
dílna, fotbalová škola, tetovací studio, lukostřelba, jízda na závodních saních. Ano, čtete správně, 
dorazil nám totiž speciální host, bývalý závodník a trenér Lukáš ze Smržovky, měli jsme tu 7 
tréninkových in-line saní a už se jelo… Komu se asi poštěstí sáňkovat v červenci?  Po večeři 
děti shlédly další divadlo, tentokrát nám chudák Karkulka bloudí tmavým nočním a snad 
nejnočnějším lesem…(že by?) Večer se tcampáci ještě „přikrmili“ buřtíky, zazpívali jsme pár 
písniček a šup do pelíšků…. si mysleli děti (některé), jenže nejmenší ještě čekal noční výsadek 
za vlkem a noční hra nejstarší kategorie… A i když si někteří táborníci málem museli 
přemáchnout spodky, nakonec vše zvládli a vlk už je v propadlišti pohádkových dějin… Tak 
halelujáááá…. 

8. DEN – 07.07.2018 

Osmý den se jako již tradičně nesl ve znamení celodenního výletu. Nejmenší kategorie se 
vypravila na piknik do lesa, střední a nejstarší kategorie vyrazily na výlet do Blatné, kde 
navštívili oboru s daňky a zámek. Po návratu z výletu si všichni užili volno a večer proběhly 
relaxační hry v oddílech. Je potřeba načerpat sílu na další den, takže zoubky a rychle do pelíšků. 
Naši paparazziové však nezahálí a sledují herce na každém kroku, takže i na výletě. 



 

7. DEN – 06.07.2018 

A náš camp se pomalu přesouvá do druhé poloviny…To to letí…Specializace drží svoji laťku 
stále, bojovníci byli dnes na dvě skupiny, část cvičila venku v přírodě, část na tatami a tenhle 
systém zkusíme udržet. Tanečníci stále vesele trsají, na tlapičkách se začala vyrábět sněžítka. 
Táborníci se chystají uvařit jídlo v survival podmínkách, tak to se těšíme… Odpoledne nad námi 
hřmělo a déšť se opravdu předvedl… Ale i tak jsme v dešťových pauzách odehráli další 
předscénu, tentokrát se na svůj pohádkový příběh vydal druhý z bratrů a Karkulka. Že se na 
scéně objevila vlčí smečka, liška, zajíc, holub i stokilová fousatá francouzská babička čekal 
málokdo…snad jen tcampáci. V mokré variantě programu nás čekaly akustické hry a etapová hra 
číslo 3. Děti jí zvládly skvěle a vyvážily Karkulce košíček…Pracovaly týmově, vlk si zatím ani 
neškrtl. Protože nás čeká výlet, máme dnes dřívější večerku – někteří táborníci jsou již lehce 
přežehlení… Konec konců i někteří vedoucí mají malinko skleněný výraz…  - takže dobrou… 

6. DEN – 05.07.2018 

Dnes předáváme slovo zejména do redakce Sportu… jak jinak, vždyť je tu Olympiáda. Sportovní 
týmy si užili pohádkové disciplíny jako „Převal vlka“, „Za Karkulkou do Bhútánu“, „Jelení 
skoky“, „Karkulčin košíček“ a mnoho dalších… Odpoledne jsme kooonečně mohli k bazénu, 
dokonce i do bazénu…  Stihli jsme i T-NERF, zatím stále čekáme na bitvu, kdy generál Carry 
zůstane aspoň chvíli naživu – tahle to opět nebyla, děti jsou nemilosrdné…  Tečku 
slavnostnímu večeru dal DJ Cactus a jeho kamarád Vokurka, diskohrátky malých i středních 
neměly chybu, stejně jako taneční nejstarších gentlemanů a slečen.   

5. DEN – 04.07.2018 

Jsou tu další zprávy i zprávičky. Specky? Jasně…. A pak nejmenší hráli živé pexeso a motýlky, 
střední se přidali. Nejstarší se opět sešli nad kriketem i kroketem. Odpoledne vyrazili malí 
tcampáčci do Žabího lesa na turnaj – na koních… Skoro to vypadá, že už po svých chodit 
nebudou, koně jsou ustájení prakticky všude. Středňáci se bavili scénkami, téma bylo dané 
náhodným poskládáním klíčových slov – celé to bylo o kreativitě a improvizaci…. Nejstarší 
kategorie se vydala na cestu do další země. Večer dorazil Král i s celou družinou a slavnostně 
zahájil olympijské klání vyhlášené u příležitosti zásnub mezi Růženkou a jejím zachráncem. 
Večer zakončil oheň, tentokrát táborový… kytara, u“cool“ele (normální ukulele, ale když hraje 
Keráč, tak je to prostě „cool“…  ), housle, příčná flétna (díky bratři Kredvíci…), zpěv, krásné 
červánky…. Oh, yes…  

4. DEN – 03.07.2018 

A co dnes? Stalo se něco? Jistě, jistě…. Po speckách dnes souboje nekončily, protože malá 
kategorie měla výcvik boje s mečem. Vypadá to, že naši nejmenší t-campáčci jsou na trní dobře 
připraveni, Růženko vydrž, oni Tě z toho vysekají… Středňáci hráli „dotkni se země“, hru na 
neslyšící a nejstarší mastili kroket i kriket. Odpoledne kočovná společnost sehrála dětem další 
divadelní předscénu, spící Růženka v ní byla pro jistotu zlíbána víckrát, protože jsme 
v muzikálu, tak jí první bratr také zpíval. Jelikož ho hraje Kéráček, těžko se divit, že se Růženka 
radši probudila… Moc nám pomohly děti, které sehrály křoví na secvičenou choreografii. No a 
po předscéně, jako vždy, následuje nová etapa. Tentokrát důležitou roli měly hudební nástroje. 
Nabitý byl i večer…byl nabitý nerfkami, bitva v Aréně byla nemilosrdná, životnost Kéráčka 



v boji je zatím asi tak 5 vteřin. Nejstarší táborníci se večerem protančili a vypadali najednou tak 
nějak noblesně… wauuu…. Středňáci si zahráli bingo. Nejmenší si zazpívali s kytarou, 
„citrónky“, „Okoř“, Stánička…však to znáte. Dobrou… 

 3. DEN – 02.07.2018 

A protože se už určitě třesete na další lehce bulvární zprávičky z muzikálového prostředí, naši 
paparazziové nezahálí…Takže: specializace se opět povedly – naprosto všem. Aikidokům se 
opět poštěstilo cvičit venku, tentokrát jsme zkoušeli údery do lap a ty „dělovky“ nohama od 
některých fakt stály za to… Na tlapičkách se pracuje i na kulisách, děti vyrábí růže… a skutečně 
tu teď pro růži není kam plivnout…  Tanečnice a akrobaté si žijí ve svém světě, zamotaní 
jeden do druhého až třetího, ale nakonec se jim vždycky podaří se rozmotat, takže „cajk“… 
Herci měli dneska pauzu, takže jsme se museli zabavit i mimo divadelní jeviště. Malá kategorie 
vyrazila do lesa a zpátky se vrátili na koních… vlastnoručně vyrobených… a „vopravdu“ 
krásných… Středňáci vyrazili do lesa zahrát Tajné agenty i další hry, z Žabího lesa se vrátili 
s úsměvem na tvářích. Nejstarší vyrazili asi nejdále, museli dokonce využít táborové letiště, 
projít celní kontrolou a pak už je vítal kapitán Luboš. Všichni cestovali první třídou i 
s občerstvením, krásné letušky se o všechny staraly, takže noční let se i přes turbulence podařil. 
Náladu posádce i cestujícím nezkazili ani teroristé, kteří se pokusili unést let. Protože si ti 
popletové zapomněli střelivo, byli nakonec nuceni opustit letadlo padáky…. Dost nábojů naopak 
měli všichni při T-NERF bitvě, bylo to supééér…. Závěr dne patřil DISKOPÁRTY. No, a 
protože to bylo jak v Las Vegas, tak jsme i trochu prodloužili večerku… Po tomhle dni usnuly 
děti velmi rychle…a vedoucí….hned po nich…    

2. DEN – 01.07.2018 

Podle informací našich paparazziů, kteří jsou na místě, druhý den campu začal přesně podle 
plánu. Roztančený budíček „naspeedoval“ všechny do dalších činností. Bojovníci se sešli a 
seznámili se s plánem, a také se svýma nohama a rukama…  Naši akrobaté se také protáhli, ti 
se seznámili s rukama a nohama i těch druhých…   První lekci si odtančily i tanečnice, o 
jejich nohách toho zatím moc nevíme, ale budeme je sledovat. Stejně jako šikovné ruce na 
„tlapičkách“, dětem se práce moc dařila. Juchůůů…. Odpoledne principál Kéráček a kočovní 
herci sehráli dětem první část příběhu O Růžence. A kdyby jen sehráli… oni ji i zazpívali 
naživo… Teď už Růženka spí, kamna kouří a trubka je žhavá… Kdo nezažil, nepochopí… Byl 
to skvělý úvod k etapové hře, děti jsou při ní rozdělené a „smíchané“ tak, aby se poznali i naši 
nejmenší táborníci s nejstaršími a tak… A tenhle mix je bezva, protože etapa se protáhla i po 
večeři…a…. dopadla dobře. Protože jsme našli a složili zatoulaný meč, tak snad z toho tu Růžu 
vysekáme…doslova. Večer už tu nebyla jen jedna spící princezna, páč do peřin funěli po chvilce 
všichni… 

1. DEN – 30.06.2018 

První den na hlavním pódiu v Mírči začal pro všechny herce veleúspěšně – všichni mají své 
pelíšky, svoje kamarády i kamarádky podle přihlášek, a to jsme vždycky rádi, když se to podaří. 
Po večeři jsme se seznamovali pomocí her a poznávali okolí. Také jsme si něco řekli o 
PRAVIDLECH a také se všichni těšíme na první talentové soutěže. Již zítra začne principál 
Carry se svým týmem zkoušet první části muzikálu TŘI BRATŘI. O všem vás budeme 
pravidelně informovat, lehce bulvární novináři budou jistě u důležitých akcí a paparazziové Vás 
nepřipraví o žádný důležitý okamžik. 



Autobusy I. běhu jsou na místě, proběhlo rozdělení do oddílů a ubytování dětí. Vše v pořádku. 

Sraz všech účastníků je 30.06.2018 ve 14.00 u bývalé Subterry (dnes budova Golden office), 
Bezová 1, Praha 4, na parkovišti, odjezd autobusů je v 15.00. 

Veškeré informace k odjezdu obdržíte v pokynech k odjezdu do e-mailu uvedeného v přihlášce. 

 


