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Autobusy se budou v sobotu vracet cca 12.30 na stejné místo, jako byl odjezd, vyzvednutí v Mírči do 10.30, 
nahlásit na dzony@tcamp.cz 
 
Den 14. -  26.07.2019 
A je to tady, poslední den, T-CAMP 2019 – II. běh je u konce, takže ještě poslední předscéna, aby zvítězil Harry a protože dnes 
máme „boxing day“ a vedoucí a děti mají opačné role, tak předscéna byla celá v jejich režii. Poslední specky, poslední předscéna, 
závěrečná T-Nerf bitva, poslední nástup a diskotéka… a je to za námi, díky všem vedoucím i dětem, camp se povedl. 
 
Den 13. – 25.07.2019 
Vítejte u předposledních zpráv. Dopolední část bradavičtí studenti opět makali na specializacích. Odpoledne bylo velké 
vyhodnocování a velké řádění. Proč? Protože JARMARK – táborová pouť…  Děti si mohly splnit disciplíny a jako odměnu měly 
volný výběr zboží oblíbené italské značky „SATÁRMO“ v našem krámečku…  Večer jsme stihli fotbalové zápasy dětí proti 
vedoucím. Byla to rvačka a děti byly nemilosrdné… Zítra jim to asi vrátíme, protože bude boxing day – VÝMĚNA rolí mezi dětmi a 
vedoucími…oh, yes… 
  
Den 12. – 24.07.2019 
Školní rok v Bradavické škole se chýlí ke konci, ale studenti jsou stále skvělí… A to přes rostoucí choutky lorda Voldemorta. Ten 
vymyslel bezva plán. Uschoval poslední viteál, a to tak dobře, že všichni mají smolíčka… Jak to víme? No přeci z naší digi audio 
video magic předscény. Starý dobrý Brumbál nám zase poradil a pak už hurá na E5. Po velkých peripetiích alespoň někteří viteál 
našli. Jestli ho i zničíme, těžko říci. Rozhodně jsme ale zničili komplet trávu na hřišti, protože jsme si dali venkovní disko párty. 
Dup, dup, duc, duc a halló, sejdeme se v celou…Ale až zítra ráno…   
 
Den 11. – 23.07.2019 
A jaképak zprávy a zprávičky vám Ritta Holoubková přinese dneska? Horké, letní a bulvární… Dopoledne po specializacích se 
kouzelníci vrátili do oddílů a hurá na svoje oblíbené činnosti. Odpoledne zařídil Lord Voldemort nad Bradavicemi takové vedro, 
že se nám tavili i hůlky…a některým i mozky…  Takže jsme si užívali vodní hrátky a samozřejmě bazén. Ti, co se nerozpustili, se 
na nás vrhli večer na oblíbené soutěži T-CAMP má talent. Zpěv, harmonika, divadélko a mnoho dalšího…moc se to líbilo divákům 
i odborné porotě. Snad jediný komu to bylo málo, byl Brad Pitt… tak ať si trhne „Bradkou“… A vy už taky jděte spát…  
 
Den 10. – 22.07.2019 
Paparazziové Denního věštce měli tu čest sledovat Olympiádu. Super výkony týmů, férové jednání rozhodčích a dokonce i lord 
Voldemort si netroufl na nic ošklivého, když viděl ty namakané a zároveň inteligentní kouzelníky. Vše proběhlo ve slavnostním 
duchu, p. ředitelka Mc Gonagallowá uznale pokývla hlavou… asi dvakrát… Odpoledne se studenti rozdělili podle svých zájmů či 
nálad – někdo hupsnul do bazoše, jiný jen tak „foxoval“ (flákal se a odpočíval), hodně dětí si přálo zápasit – s vedoucími, mezi 
sebou… a tak. Večer se Bradavice proměnily ve Village Cinema. A to je náhodička – zrovna se hrál film s Harry Potterovskou 



 

 

tématikou. Sice všichni věděli, jak to s tím Ohnivým pohárem dopadne, ale zjevně to nikomu nevadilo…  A pak už se funělo do 
peřin… 
 
Den 9. – 21.07.2019 
Snad sám Pán zla zařídil buřinu nad bradavickou Mírčí a zrušil Olympiádu… grrr…grrr… Co se dá dělat, ředitelka Mc Gonagallowá 
nechala ostatní profesory připravit písemky a testy a začaly zkoušky na OVCE a NKÚ. Malí mágové to zvládli skvěle, lord 
Voldemort málem vzteky rozkousal hůlku. Navíc to bylo přeci jen malé zvolnění v náročném magic programu. Odpoledne se 
Voldík opět objevil s dalším posunem v čase, svedl epickou bitvu s Brumbálem. Protože však Voldyho časové alter ego vyslalo tak 
mocnou kletbu, všichni byli tak zmatení, že nevěděli, kdo je kdo a odešli společně nakupovat jogurty do Kauflandu. Že tomu moc 
nerozumíte? No, my v redakci také ne. Bradavické kouzelníky to ale nerozhodilo a pečlivě se připravili na další náročnou 
etapovovou hru, v které museli zmatení smyslů hodit zase do pohody…a povedlo se. Také nás navštívil náš kamarád, trénér a 
hlavně skvělý profesionální zápasník, držitel několika evropských i světových titulů – Lukáš Stránský. Také jsme s ním chtěli svést 
epické bitvy, ale…no…raději nerozepisovat… Lukáš byl super, každý z vedoucích si užil svých 5 vteřin zápasu, Carry 6 vteřin…  
Jediný, kdo bez problémů Lukyho zmydlil, byly děti… Tak já fakt nevím… Závěr dne byl v duc, duc rytmech, protože tihle 
kouzelníci tááák rádi trsají…a plouží se…a tak…  
 
Den 8. – 20.07.2019 
Vrrrn, vrrn…startujeme košťata a otvíráme letaxové sítě, protože je tu celodenní výlet. Kouzelníci vyrazili do blízkých Mirotic a na 
piknik do okolních lesů. Všichni se chovali slušně a dobře reprezentovali své koleje. Den byl slunečný a to opravdu hodně. Takže 
po výletu jsme naskákali do bazénu, trošku zrelaxovali a nasbírali síly. Zřejmě na T-Nerf, protože tam všichni stříleli jako šílení, 
Kéráčkova obvyklá životnost v bitvě byla 15 vteřin. A potom byla večerka a některým zas trvalo stejně tak dlouho…než usnuli… 
 
 
Den 7. – 19.07.2019 
A dneska jen kraťounce, protože Ritta je malinko nevyspalá…  Páááč, po dopoledních speckách a odpoledním programu – 
sportovních hrách, softu a také Audiomilionáři, nás čekala ještě další nočka. A opravdu se našlo dost statečných kouzelníků, kteří 
vyrazili do Zapovězeného lesa, a to na strašící bojovku. A kdo zažil strašící na druhém campu, tak ten ví… Děsomasky, děsozvuky 
– a všechno máte hned z první ruky… Jsou to stateční statečňáčci, nikdo si nemusel přemáchnout gatě, sláva jim. Dobrou noc…  
 
 
Den 6. – 18.07.2019 
A oblíbená reportérka Ritta Holoubková je tu opět s dalšími zprávami. Psát v Bradavicích o speckách opravdu snad nemá smysl, 
protože tyhle „předměty“ prostě jedou… Odpoledne si studenti solidně zařádili v bazénu, fakt užívačka. Večer jsme se všichni 
sešli kolem magického ohně, s magickými buřty a magickým zpěvem. No, záleží na úhlu pohledu, samozřejmě…  Pak se vydali 
stateční kouzelníci na trasu za Voldíkem. Všichni se vrátili celí a skoro nikdo nedrkotal zoubky… Zítra bude podle našich 
informací o dost hůř…  
  
Den 5. – 17.07.2019 
A pojďme do toho…jako do čeho? No, vypadá to, že do Tajemné komnaty, kde Lord Voldemort znehybnil džíny. Tak pardon, 
nebyly to džíny, ale studentka Ginny. Harryho čekal v předscéně souboj s baziliškem a Pán zla to zase vyšperkoval. Použil 
ukradený obraceč času a nechal zmizet v čase Brumbálova Fénixe. Harrymu nemá kdo přijít na pomoc. Nebo ano? Je snad 
někdo, kdo by se dokázal poslepu postavit baziliškovi? Samozřejmě – mladí kouzelníci z T-CAMP Bradavic. Čekala je Etapa č. 2 a 
vážně byla poslepu. Jediný, kdo viděl, byl kapitán týmu, jenom on navigoval svou oslepenou kolej proti baziliškovi. Nepoužívali 
jsme zrcadlo jako Hermiona, jsme přeci jen modernější, takže kapitán vše na dálku navigoval sledujíc GO PRO kameru, která 
snímala Tajemnou komnatu…  
V průběhu večera ještě stihli kouzelníci vyrobit nádherné erby svých kolejí a ti nejodvážlivější dokonce podepsali Smlouvu o 
nočním vstupu do Zapovězeného lesa. Snad si to dobře rozmysleli…  To, že kouzelníci zvládli přes den spoustu her a také 
specializace, to ani psát nebudu, na to v bulvárku není místo… Čus blues, Ritta H.  
 
 



 

 

Den 4. – 16.07.2019 
A je tu nová porcička bradavických příběhů. Bradavickým studentům skvěle vychází počasí, jsou stoprocentně zdraví a 80% 
inteligentní... (no, Rito ! )  Ale konec konců jsou přeci prááázdniny. Takže jedeme specky a jak to jde, vyrážíme do 
Zapovězeného lesa. Včera jsme se jím doslova proplétali a zaplétali, zkoušeli jsme objímat stromy. Podle fotek to spíš vypadá, že 
jsme objímali snad celý les. Bylo to moc hezké a snad se nám podařilo propojit mladší kouzelníky s těmi o něco staršími.  
Večer jsme si dali magický oheň a o něco méně magický Carryho zpěv. Ještě že všichni ostatní pomáhali, hráli a zpívali... takže 
ňaf, ňaf, ňuf, ňuf dobrou noc.... 
 
Den 3. – 15.07.2019 
Rita Holoubková je tu opět se svými drby a mírným bulvárkem v okénku Denního věštce. Velmi povedené dopoledne, 
specializace proběhly přesně podle plánu, z hlediska bulváru – nuda, nuda, šeď, šeď…  Ale podle fotek to byla zábava. 
Odpoledne bylo také husté, protože byla na plánu Etapa č. 1. Šlo o kombinaci únikových her, no a některým ty kombinace moc 
nešly, takže tak nějak neunikli. Některé úniky byly týmové a poslepu, pokud jsi oslepen a Tvůj kámík Ti hlásí – „běž okolo toho 
většího šutru“, moc to nepomáhá… Nakonec jsme ale přeci jen úkoly zvládli, takže Kámen mudrců zůstane v rukou nečarů z 
Bradavic a Voldík utřel svůj latexový nos… Večerním programem nás provedl můj manžel a skvělý moderátor Oskar Holoubek, 
protože v Bradavicích se konala tradiční akce Miss a Mr. Koště 2019. Výkony byly skvělé, porota drsná a zároveň něžná, takže 
jsme si to fakt užili. Snad jen Lord Voldemort po plastické operaci, který byl jedním z porotců, trpěl tolik, že si málem rozbil hlavu 
o stůl. Ale to je jeho boj… a my ho určitě brzy smázneme z povrchu magického…  
 
Den 2. – 14.07.2019 
Podle našich zdrojů přímo z Bradavic proběhlo rozdělení do jednotlivých kolejí naprosto bez problémů. Kloboukoprokouk, 
Zmijozíl, Havrazár, Gryferin, Brumbákov, Dracospár, Mrzispár, Nebezel, Malfomor, Fénixov jsou nové koleje pro Nečary. Paní 
ředitelka Minerva Mc Gonagalová je s novými názvy i učebními osnovami velmi spokojená. Ve školním rozvrhu se objevily 
předměty jako Tábornictví mudlů, Bojové dovednosti bez hůlky, Taneční kouzla, stejně jako Výroba kouzelnických předmětů. 
Ministerstvo kouzel bude bedlivě sledovat, jak si vedou i nečarové, kteří se prozatím nerozhodli pro žádných z těchto předmětů 
a zůstávají univerzální. V odpolední části vyrazili kouzelníci z bradavické školy na seznámení se Zakázaným lesem, pod dohledem 
profesorů vyrobili svá první košťata. Některá se klidně mohou jmenovat Nimbus 2000 či Kulový blesk, jiná spíše Horror 2019…  
V podvečer se stalo ale něco nečekaného…Objevil se Lord Voldemort a podařilo se mu sebrat Hermioně obraceč času a tím 
narušil linii příběhu. Nechtěně připoutal kletbou malé kouzelníky ke svému putování. Ze záhrobí se objevil i bývalý ředitel 
Brumbál a slíbil pomoc. Je to celé nějaké zmatené? Možná…Ale kdo si zahrává s časem, musí nést následky… Večer se Hodovní 
síň proměnila na Las Vegas…a začala diskotéka.  
 
 
Den 1. – 13.07.2019 
První Denní věštec přináší tyto zprávy. Všichni nečarové jsou ubytováni na kolejích. Postupně se mezi sebou seznamujeme, 
poznáváme okolí. Začali jsme hrát první hry, prázdniny a užívání začalo. Nebojte, budeme vás o všem podstatném informovat.  
 
Na základě pozvánky je sraz všech nečarů 13.07.2019 v 10.00 u bývalé Subterry (dnes budova Golden office), Bezová 1, Praha 4, 
na parkovišti, odjezd autobusů je v 11.00. 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.  

  

 


