
 

 

T-CAMP 2020 

 
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 2020. Nevíme přesně jak Vy…ale my 
vyhlížíme letní prázdniny už tééď… 
 
Již tradičně proto s prvními podzimními dny posíláme info o T-CAMPu na příští rok, máme i 
pár novinek…to až za chvíli. 
 
Co zůstává, jsou naši skvělí vedoucí, kteří tvoří kostru týmu. Vlastně nejsou jenom kostra, 
jsou to i svaly…i mozek…a hlavně do  práce s Vašimi dětmi dávají srdíčkoooo…  
 
Ozývají se nám první rodiče, letos i aktivní děti z nejstarší kategorie…kdy už, kdy už…mají 
řešit přihlašování. To je prostě radost. No, a 3, 2, 1…je to právě teď.  
 
Tenhle dopis posíláme všem, na které máme kontakt (i z předchozích let), víme, že loni se 
nepodařilo T-CAMP nafouknout a dostat na tábor všechny zájemce - a my na Vás 
nezapomínáme…(takže pokud event. jezdíte už na jiné tábory, tak se tímto omlouváme za 
nevyžádaný mail).Hlavně je ale tenhle dopis samozřejmě určený našim stálým klientům, kteří 
nás znají a mají nás za „prověřené“. Možná i „provařené“… ☺  
 
Tady je pár novinek pro rok 2020 :  
 
Po bezva letech na Mírči nás čeká nový objekt. Věříme, že se nám – Vám tam bude hooodně 
líbit. Jde o krásný kraj v okolí křivoklátských lesů, my se do Machova Mlýna moc těšíme. 
S ohledem na tuto skutečnost jsme museli po několika letech upravit i cenu, více v FAQ na 
našich stránkách. Objekt je „vymazlený“ a opečovávaný, chatky s podkrovíčky 
zrekonstruované (jo, t-campáčci a mají zásuvky…☺ ), bazén 40 metrů, amfiteátr…a tak bych 
mohl pokračovat – nechte se překvapit. Na našich stránkách najdete odkaz přímo na tento 
objekt s veškerými informacemi. 
 
V programové části zůstávají oblíbené specky jako Budó, Táborník atd…a nově též T-NERF 
pro pohodáře a Fotbal, Jóga jako specky nové…Snad si je užijete spolu s námi. 
 
Jasně, čeká na vás také spousta her, oblíbených i úleťáckých akciček, 
diskoték …a …a …CETEHy čili „CELOTÁBOROVÉ HRY“.  
 
Téma prvního T-CAMPu je Cestovní kancelář FLAVIA FLAVA (na cestování po světě je ta 
pravá). Má skvělou ředitelku (Miss Panama 2017), která už teď plánuje, kam Vás vezme. 
Navíc se může spolehnout na dva super piloty (no jo, nás dva), zkušené letce. Podle 
cestujících vypadá jeden z nich jako Brad Pitt zkříženej s Alainem Delonem (za mlada), ten 
druhý je víc do kombinace Johnnyho Deppa a George Cloonyho…a nebo to bude možná celé 
nějak jinak, že… ☺   
 
A co na II. campu? Chcete vědět, jestli je možné vyrobit zlato z kouře a Kosmyho ponožek? 
Jde vyrobit Elixír krásy z kopřiv a VOŘÍŠKŮ? Těžko říci… některé vědecké postupy už 
vyzkoušel náš oblíbený Jára Cimrman jako nejslavnější objevitel „špatných cest“. A ty další? 
Jo, je to tak – čekají na vás…T-CAMPácké vědce roku 2020.  
 
Další informace najdete na našich aktualizovaných stránkách…  
Budeme rádi, pokud o našich campech řeknete svým známým, a i když s námi třeba letos 
nepojedete, zachováte nám přízeň. 
 
Připomínáme sběrnou adresu pro zasílání přihlášek – prihlasky@tcamp.cz. 
 



 

 

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 ☺ 


