Deník I. běh 2019

Lodní deník z plavby
Kdo si bude vyzvedávat děti 13.7. v táboře, buďte tu prosím do 12.30, autobusy do Prahy
dorazí cca v 15.00 hod.
Den 14. – 12.07.2019
A je to tu. Zakotvit, srolovat plachty a tak. Game over. Nebo jak to ještě nazvat – T-Camp 2019
– I. běh je za námi. Děti byly skvělé a i když nás některé sklátila mírečská mořská nemoc,
nenechali jsme si to zkazit. Zdraví neovlivníme, ale náladu ano. Díky… A co program
posledního dne? Zase pecka – ukázka vojenské a policejní taktiky i techniky, vyvedení pachatele
z vozu i z budovy, ukázky maskování a přežití…Závěrečné T-Nerf bitvy… poslední nástup…a
diskotéka…a fňuk, fňuk…díky moc i rodičům za slova podpory i za důvěru. Konec hlášení –
Jack DžonySparrow a Černý CarryKorzár… 
Den 13. – 11.07.2019
Předposlední „programový“ den campu je za námi. Proběhly poslední specializace, aikidokové si
střihli trénink v lese, nafotili jsme luxusní fotky. Podobně na tom byly i ostatní specky.
Odpoledne rozdal Jack Sparrow zasloužené odměny ve formě džoribikských šeků, za které si
děti mohly nakoupit v Jarmarku. Vedoucí pro ně udělali disciplíny, za jejich splnění přišlo krytí
tvrdé džoribikské měny a pak hurá utrácet. Večer vedoucí nastoupili na fotbalové utkání proti
dětem – s malými hady jsme ještě stěží vyhráli, s velkými remizovali a se středňáky už to fakt
prasklo…  Večer si uděláme rozbor elektronickou tužkou, zvolíme taktiku na příští rok…
Protože tahle, přátelé, by to nešlo… 
Den 12. – 10.07.2019
Plavba se nám chýlí ke konci, stejně tak i náš příběh. Jack Sparrow, Černý korzár, John Silver i
Žandossa se vydali do posledního kouta oceánu…a světe div se, každý našel svůj poklad. Jack a
Žandossa se udobřili a zbavili prokletí, John Silver si nechal poklad a Černý korzár našel svoji
milovanou Luisu. My prostě máme rádi dobré konce…  Děti čeká poslední etapová hra – boj o
poklad. Každá skupina má zakopaný poklad o různé hodnotě na různých místech v okolí a je na
šikovnosti a trochu i štěstí, jak která posádka dopadne. Večer jsme oslavili diskotékou pro
nejmenší a střední, nejstarší piráti dneska přenocovali přímo v sítích na stěžních svých korábů a
v lanoví…  Nádhera, děkujeme kapitáne Silvere… a good luck všem.
Den 11. – 09.07.2019
Další vzkaz v láhvi: Dneska byly specky, jedeme podle plánu… STOP… odpoledne nás čekají
megalodě, aktivita mezi jednotlivými oddíly… STOP… někteří piráti už byli dost nerfní, takže
jsme vlítli do T-NERF arény na bitvy… STOP… večer jsme měli podle kategorií kytárku,
karaoke párty a disko… STOP… jdu padnout do podpalubí… STOP… VÁŠ JACK SPARROW
Den 10. – 08.07.2019

A jsou tu zprávičky z dneška. Že byly specky, to je jasná věc. A také náš oblíbený mix sportů –
basket, softík, fotbálek, samozřejmě i klidovější varianty. Protože odpoledne se paluby našich
korábů proměnily v boardy F 1…vrn, vrrrnn…a závod mohl začít. Bylo to skvělé, formule
kroužily neskutečnou rychlostí, nezapomínaly čerpat energii v PIT STOPech a vůbec to byla
švanda. Také naše divadelní plavba pokračuje, tentokrát plujeme v noci a navíc se stala nemilá
nehoda… Kraken nám tak trošku sežral Jacka… no, ale nás to nesložilo… stačilo naházet mu do
břicha pár šutrů… pár dětí – pirátů… strčit mu nohu do krku…a…a… Kraken vrhnul šavli. Asi
pirátskou… a hlavně Jacka. Snad to dneska v noci naši piráti také tak dobře zvládnou. Čeká nás
bojovkáááá….
Den 9. – 07.07.2019
Písk, písk, písk, písk, písk…no, to vám pak vysvětlí doma děti. Plujeme v klidných vodách,
nevolnost některých pirátů jsme konzultovali pro jistotu s Admiralitou v Písku a byli jsme
pochváleni a uklidněni, že vše je o.k. a na dobré cestě. Počasí nám také přeje, program jede
podle plánu. Piráti v lese hráli hry, stavěli domečky a v rámci her i zkoušeli navigaci v přírodě.
Odpoledne přijel profesionální zápasník, proběhly ukázky bojových sportů a pak se na něj děti
vrhly. Moc jsme si to užili, je to zvláštní, ale děti ho bez problémů zpráskaly, zatímco vedoucí si
ani neškrtli…  Večer jsme měli buřtíkový táborák, kytárka, ukulele…no, prostě paráda. A den
už se sešeřil….tak hajdy do peřin…
Den 8. – 06.07.2019
Dnes bude zpráva z plavby jen kraťoučká. Piráti vypluli z přístavu na celý den. Nejstarší piráti a
středňáci vyrazili do Blatné, malí si udělali svůj oblíbený lesní piknik. Vše proběhlo v klidu,
piráti si nakoupili vše, co jim v našem přístavu chybělo – rum, doutníky, cigárka…No, vlastně to
tak nebylo, pohlídali jsme i nadále jejich zdravý pirátský životní styl…Halelujááá všem…
Den 7. – 05.07.2019
Plavba se nám pomalu láme do druhé poloviny, na palubě vládne pohoda a klid, projevy
mořských nemocí u některých námořníků zvládáme, snažíme se bojovat i s mazlíčky, které mají
někteří piráti pod svými šátky. Dopoledne bylo takové tradiční – specky a oddílové programy.
Trošku jsme potrénovali boxerské a nožní techniky, protože čekáme vzácnou návštěvu,
profesionálního zápasníka… a pokusíme se ho zpráskat jako psa. Snad si to nepřečte ještě před
fighty….  Odpoledne předvedl John, Jack a Korzár jaký jsou tým…no, moc jim to v divadélku
nešlo, ale věříme, že děti si v další etapě povedou daleko lépe. A také že ano…Pomáhaly si,
nevzdávaly se nikdy a nakonec zjistily, kdo je vyzve příště…Bude to Kraken…a ten, jak všichni
mořští vlci víme, útočí zásadně v noci… Etapa se protáhla do podvečera, vlastně večera, vlastně
až do večerky… 
Den 6. – 04.07.2019
A je tu plavba sice stále pod pirátskou vlajkou, ale dnes i pod tou olympijskou…  Všechny
posádky ze sebe vydaly to nejlepší, hrály fair play přesně jak slíbily a piráti v týmu si hezky
pomáhali. Kapitán Jack Sparrow byl velmi spokojený s fyzickou i mentální zdatností svých
pirátů, ověřil si, že s takovými šikuly může na mírečském moři loupit vesele dál. Odpoledne
jsme si částečně užili v bazoši, badminton i deskové hry jako relax také neměly chybu. A večerní
diskotéka na oslavu byla super, to snad nebylo město někde v Džoribiku – to bylo jak v Las
Vegas…

Den 5. – 03.07.2019
Plavba Džoribikem pokračuje, úspěšně jsme prokličkovali skrz Bermudský trojúhelník, protože
piráti dokázali Jacka navigovat pomocí mapy souhvězdí POSEIDON. I díky tomu proběhly
dopoledne klasicky všechny specky. Bojovníci se tentokrát „trošku“ kopali, piráti s šikovnými
tlapičkami vyrobili krásné tašky, své si užili i akrobaté a táborníci. Někteří piráti si navíc vedou
nádherné deníčky a ty se jim plní skvělými zápisky z plavby. Odpoledne všichni vyrazili do
Žabího lesa, tedy co to plácám, na ostrov Puntanella, kde je čekaly bitvy o vlajku. V podvečer
zavelel kapitán Jack Sparrow k olympijské přísaze. Všichni piráti se nakonec shodli, že se
výjimečně přemůžou a budou se chovat fair play….  - tak se těšíme. Teď už je na palubě klid,
všechny mořské krysy spí…
Den 4. – 02.07.2019
Je tu nový den, tak vzhůru na palubu. Na obloze ani mrak, ani loď, no – prostě prd…Ne,
nehráblo nám, jen si pobrukujeme naši rozcvičkovou píseň…  A těšíme se na specky – práce
s nožem, práce na zemi, práce s rukama, práce na věžích…ale nebojte, nebyla to jen práce…spíš
zábava. Stejně jako dopolední lov žraloků a sportovní mix. A odpoledne jsme sehráli další
divadélko pro děti, kapitán Jack Sparrow, John Silver i Černý korzár bloudí v moři. Zatím je na
palubě legrace, ale s postupem času jde do tuhého. Je potřeba najít cestu. Ještě že nám malí tcamp piráti pomohou složit mapu souhvězdí Poseidona a vyvedou nás z Bermudského
trojúhelníku…Večer byla diskotéka, kytárka…a chrr, chrr….
Den 3. – 01.07.2019
Naše plavba pokračuje, kapitán Jack Sparrow nás naviguje opravdu jako starý zkušený mořský
vlk. Takže všichni táborníci opět našli své specky, které neustále vylepšujeme. Vzniklo nám
krásné přírodní dojo (místo na cvičení), také malé místo pro sportovce, kde si mohou pod
vedením vedoucích zaposilovat a zaboxovat. Dopoledne jsme využili bazén…a dobře jsme
udělali…no, to se ještě dozvíte…  Odpoledne se na palubě konečně sešli všichni známí korzáři
a další aktéři divadla. Zlý Vévoda van Gould, Černý korzár, slečna Luisa, John Silver a Jack
Sparrow. Hodně nám pomohli šikovní malí námořníčci a piráti, jejich kostýmy byly eňo ňuňo.
Pak všechny lodní posádky vypluly do různých přístavů, aby získaly materiály na stavbu
kompasů – začali jsme etapovou hru, děti získaly první PERLY – hodnosti. A pak se na moři
strhla MEGA BOUŘE, snad jsme nenaštvali mocného Poseidona. Zahnali jsme tedy všechny do
podpalubí…a…a…oni nám tam znavení usnuli… 
Den 2. – 30.06.2019
No, nevím, jak ve vašich přístavech, ale tady v Džorribiku je vedro, že se nám smažej delfíni na
palubě. Ale piráty to samozřejmě složit nemůže, takže hej šup na specky. Zápasníci cvičili venku
v přírodě, šikovní piráti vyrobili první čepice, trošku se nám protáhli akrobaté a nelenili ani
univerzálové – máme nové streetbasketové hřiště, hráli jsme volejbal i přehazku. Táborníci
mimo jiné zvládli týmový přechod přes lano…A když už bylo fakt nejhůř, naházeli jsme všechny
piráty do bazénu, také vodní bambitky se nezastavily. Večerní řádění se skládalo z Nefr bitek,
kytarky, obtiskování na mapu…Nezapomněli jsme ani na rozdělení do pirátský posádek, protože
zítra už vyplouváme za naším příběhem. A pak už byl úplný večer, Jack Sparrow zavelel a na
palubě byl konečně klííídek…

Den 1. – 29.06.2019
První zápis z lodního deníku je tady. Všichni mořeplavci dopluli do přístavu, mají své kajuty.
Drobné mořské nemoci, snad z horka, jsme zvládli. Postupně se mezi sebou seznamujeme,
poznáváme okolí. Začali jsme hrát první hry, prázdniny a užívání začalo. Nebojte, budeme vás o
všem podstatném informovat. Přejte nám dobrý vítr do plachet… 
Na základě pozvánky je sraz všech dobrodruhů 29.06.2019 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
nebo je najdete na našich stránkách www.tcamp.cz – Ke stažení.

S úctou Váš,

Jack Sparrov

