
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny pro odjezd: 
Děti si prosím vyzvedněte v táboře 12.7.2020 v době od 9.30 do 
10.30. V případě, že budete vyzvedávat i cizí dítě, je nutné napsat 
souhlas zákonného zástupce - sms nebo mail – carry@tcamp.cz. 
Děkujeme. 
 
Den 12. – 11.7.2020 
Zprávy z řídící věže: 
A je tady konec našeho letu, měkké přistání v Machově mlýně pod 
vedením nových pilotů, velký Jarmark, kde všichni proměnili získané 
body za sladkosti a drobnosti, vyhodnocení v rámci oddílů a 
kategorií, velký nástup a pak už jen obrovská open party na oslavu 
šťastného přistání. 
Děkujeme Vám za důvěru v nás vloženou a celému týmu děkujeme, byli 
jste skvělí a za rok opět nashledanou. 
 
Den 11. – 10.7.2020 
Zprávy z řídící věže: 
Poslední specky… asi i poslední bazén… teď už těch „posledních“ bude 
víc… Nádherný den, plný slunce… “to chceš“! V poslední předscéně 
opravdu piloti Karel a Karel dostali padáka a nahradili je děti 
v nových hodnostech pilotů…  Pak už se všichni těšili na 
táboráček… zpívací a tentokrát i buřtový. A někteří se opět vydali 
na nocování pod širákem do lesa. … p.s. déšť přišel naštěstí až v 4, 
48 …  
Konec hlášení 
 
Den 10. – 9.7.2020 
Zprávy z řídící věže: 
Dopolední průlet dopadl krásně – specky jedou… Zato odpolední let se 
Karlovi a Karlovi zase nepodařil. V předscéně si zaprděli kokpit a 
místo klimatizace vypnuli motory. Navíc nouzově přistáli v korunách 
stromů jakési neznámé džungle. Bylo potřeba přeložit Manuál 
k řízení… a kde se vzal, tu se vzal… šaman. A s pomocí cestujících 
se jim v Etapě číslo 5 vše podařilo. Snad jim dodával energii i 
Elixír, který jim koloval v těle – díky moc… Kdo ví, ten ví. A 
v džungli se i nocovalo, děti zavěšené v hamakách si dobrodružství 
moc užily… 
Vypadá to skvěle… těšíme se na poslední let. Váš Karel a Karel… 
Konec hlášení 
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Den 9. – 8.7.2020 
 
Zprávy z řídící věže: 
…déšť do nás dost řeže… Ale nedáme se – specky pokračují, bojovníci 
trénovali v lese v nádherném prostředí… oh yes, i ostatní se měli 
krásně. Odpoledne nám propršelo také, takže jsme měli mokrou 
variantu programu – deskové a společenské (a hlavně společné ) 
hry. A pak hurá do školy. Cože? No, taková škola by ale každého 
bavila, protože bylo plno fyzikálních pokusů – akustika, zvukové 
vlny znázorněné plameny pomocí hudby (metal je na to stejně 
nejlepší), elektřina - až z toho vstávali dětem vlasy na hlavě…  a 
spoustu dalších. Pak jsme také všechny nahnali do sprch… a už nejsou 
smraďoši, ale čisťáčci… Pac a pusu, Vaše letušky…  
Konec hlášení 
 
Den 8. - 7.7.2020 
 
Zprávy z řídící věže: 
A je tu olympijský den. Deset týmů, 130 cestujících - vyhrát chtějí 
všichni… Kromě skvělých výkonů byla u disciplín hlavně legrace a 
pohoda. Jak by ne, když šlo o Přechod přes ledovou kru, Střelby na 
ledové bloky, Máš pod kulichem, Nezmrzni…, a podobně. 
A jak zakončit takové výkony? Samozřejmě diskotékou… a ta byla 
tenhle večer lepší než v Las Vegas… Duc, duc, duc… dunělo dlouho do 
noci. Užívačka… a teď už zhasínáme disko kouli… a chrrrr… 
Konec hlášení 
 
Den 7. - 6.7.2020 
 
Zprávy z řídící věže: 
Dopoledne se kolem letadla počasí měnilo hodně často - déšť, 
sluníčko, chlad - a pořád dokola. Specializace jsme ale i tak 
zvládli - někdy i počasí dodalo zajímavou "emotion"… Bojovníci 
cvičili i v dešti své sestavy… no a něco to s tělem i duchem dělá. 
Asi půjdeme hledat nějaké ledové vodopády… :-) Spokojení byli i 
táborníci, jogíni i univerzálové. 
Odpoledne bylo nabité také - spousta her, sportovních i klidnějších. 
Nejmenší vyrazili do kopcovitých terénů v lese "slaňovat" a o 
legraci nouze nebyla. A večer hup do letadla T-CAMP, Karel a Karel 
nahodili motory a letělo se… Všichni doufali, že neztroskotáme nad 
Grónskééééééém… Letadlo nouzově přistálo, vše je zamrzlé a oheň 
získáme jen ten olympijský… To byl zase let… a do postýlek hned…  
Konec hlášení 
 
Den 6. - 5.7.2020 
 
Zprávy z řídící věže: 
…všichni stále vypadají svěže…  A bude to jen lepší, protože dneska 
vyrážíme na celodenní výlet. Tak hurááá směr Krakovec, tak hurááá na 
piknik v přírodě. Po návratu jsme ještě skočili na skok do bazénu. 
Večer byl bezva - protože dýza - a nakonec z toho byl velký Open Air 
Mejdan… 
Konec hlášení 
 
Den 5. - 4.7.2020 



 
Zprávy z řídící věže: 
…aneb Nikdo netráví tábor vleže. Protože specializace probíhají 
zcela vzorně, děti jsou šikovné a soustředěné. Dopoledne jsme 
přidali i T-NERF, takže děti byly i doslova střelené…  
Odpoledne v bazénu nemělo chybu - sice to není specka, ale je to 
fakt pecka. Užili jsme si soft i přehazku… Večer naši piloti Karel a 
Karel opět sedli do kokpitu supermoderního stroje, ale… co se stalo? 
Zase ti joudové havarovali, málem vypadli z letadla, poblinkali 
šéfovou… a zlámali křídla při nočním letu v Himalájích… no, hrůza. 
Ještě, že jim vzorní a stateční cestující pomohou posbírat šroubky 
v horách… a ještě navíc v noci… 
Konec hlášení – začíná strašení…  
 
Den 4. - 3.7.2020 
 
Zprávy z řídící věže: 
„.Alfa, tanga, bravo.“ Tedy hlavně „bravo“ a všem. za další hezký 
den. Dopoledne proběhlo přesně podle plánů řídící věže - bojová 
umění, táborník,jóga. však víte. Po poledním klidu nás čekal další 
let, naši piloti Karel a Karel to zase zmotali. Popletli palivo a 
tak jsme museli nouzově přistát. kdesi v Asii. Co už se dá dělat, 
že? Naštěstí nám opět pomohli cestující z řad dětí - při Etapě č. 2 
se jim podařilo problém s palivem vyřešit. Večer jsme zakončili 
táborákem nejstarších (zpívali jak v 02 Aréně) a středňáci a malí si 
zatrsali na disko. Tak se také mějte krásně a tvařte se doma 
šťastně. 
Konec hlášení 
 
Den 3. – 2.7.2020 
Zprávy z řídící věže: 
I dneska to zvládli naši piloti a letušky s přehledem, i přes 
občasné deštivé bouřky a větrné turbulence. Cestující si užili jógu, 
bojové sporty, tanec a zařádili si s T-NERF. A nutno říci, že 
některé děti mají spíše děla nežli pistolky… Odpoledne i večer jsme 
hráli oddílové hry a také FÉROVKU. Nejmenší si zazpívali s kytárkou 
a ty největší špindíry jsme také vykoupali… Máme se bájo, tak nám 
pište – „Milý Kájo“…  
Konec hlášení 
 
Den 2. – 1.7.2020 
Zprávy z řídící věže: 
Okružní let supermoderního stroje s posádkou a cestujícími vypadá 
dobře. Piloti jsou dobře naladěni a letušky vždy pomáhají udržet 
dobrou náladu. Tak snad jen ten "blbej pouštní holub", který nám 
vrazil do vrtule a donutil nás k tvrdému přistání, to trochu 
pokazil… Vlastně nééé… :-) Vždyť to bylo celé domluvené a děti 
shlédly první divadelní předscénu a po ní plnily Etapu č. 1. Část v 
lese, část při luštění tajného vzkazu, část při honbě za mumií… Tu 
bylo potřeba chytit, sebrat jí fáč a použít na opravu letadla... 
hustý… Přes den jsme měli i první specky – bojové sporty, jógu, 
tanec. Naskákali jsme i do našeho super truper bazénu - prostě 
krásný den.  
Zde hlášení pilotů pro rodiče pasažérů - vzhledem k událostem ve 
světě a korona šílenství je letošní camp trochu jiný než jsme 



měli připravený - přišli jsme díky časovým změnám o několik 
vedoucích (a máme jiné), není tedy možné mít některé specky - 
Táborník je upraven na "Mini táborníka" (nechtěli jsme jej rušit 
úplně), T-Nerf jako specka je zrušen - jako aktivita pro děti 
však nikoli, takže bouchačky v klidu nenecháme..., bojové sporty 
jsou letos maximálně nekontaktní atd… Camp jsme museli takto 
upravit nikoli z vlastní vůle, je to zkrátka letos tak. Díky, že 
to chápete, věřte, že pro Vaše děti a jejich spokojenost děláme 
maximum. 
Konec hlášení 
 
Den 1. – 30.6.2020 
Zprávy z řídící věže: 
A jsou tady první zprávy z prostoru letiště Machův mlýn. Odbavení 
všech cestujících proběhlo v pořádku a následně proběhlo ubytování v 
místním objektu dle požadavků cestujících a rozdělení do oddílů. 
Cestující se mezi sebou seznamují a poznávají okolí Machova mlýna. 
Začali hrát i první hry. Již zítra je čeká první společný let. O 
všem podstatném Vás budeme informovat prostřednictvím našeho 
zapisovatele, který je přímo součástí posádky. 
 
Na základě pozvánky je sraz všech cestujících 30.06.2020 mezi 
15.30 až 17.30 přímo na Machově mlýně. 
 
Veškeré informace k odjezdu naleznete v pokynech k odjezdu, 
zaslaných do e-mailu uvedeného v přihlášce nebo je najdete na 
našich stránkách www.tcamp.cz – Zvací dopis – I. běh. 
Konec hlášení 
 
Vaše vedení CK FLAVIA FLAVA 
 

HAVE A NICE TRIP! 

FROM: MACHŮV MLYN / MM TO: 

MACHŮV MLYN/ MM 

ETKT 5552115239450 

BOARDING PASS 

NAME OF PASSENGER 

ECONOMY ECONOMY 

FLIGHT - MMTCAMP 
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3OJUN 2020 
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dle výběru 
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MM-1A 
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15.30-17.30 

FROM: MACHŮV MLYN / MM TO: 
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30JUN 2020 
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MM-1A 
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G
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E 

15.30-17.30 

GATE CLOSES 40 MINUTES . EFORE DEPAPTUr'’ 
ĚTKT 5552115239450 


