
Milé dě# všeho věku,

mezi Vámi snad není, nikdo kdy by mě neznal. Myslím si, že každému z vás jsem, spolu s našimi pohádkovými kamarády, nejednou pomohl, a * nejen 
zábavou prostřednictvím legračních kousků našich společných kamarádů nebo převyprávěním jejich dobrodružství, mít dobrou noc a krásné sny. Ano, 
jsem * já, Vámi milovaný Večerníček. 
V nedávné době jsem se rozhodl, že několika vyvoleným, nabídnu navštívit naše společné přá.le v našem tajuplném a kouzelném, pohádkovém světě. 
Ano rozumíš správně milý č.náři, mezi /* vyvolené patříš i /! Máš jedinečnou příleži*st potkat se s Pa.m a Ma.m, Rákosníčkem, Machem a 
Šebes*vou a mnoha dalšími. 

Pokud jsi obdržel .n* dopis a máš chuť se ke mně připojit, očekávám tě 16.7. 2021 mezi 15:30 - 17:30 na adrese Hutě pod Třemšínem 74, 26242 
Rožmitál pod Třemšínem, kde bude vytvořen dočasný průchod mezi našimi svě/. Přesná adresa je také k nalezení na www.tcamp.cz – Letní tábory –
 Přesná pozice tábora – Hutě Resort. Tvá návštěva je naplánována do 30.7. 2021 mezi 9:30 - 10:30 (přesný čas bude upřesněn). Prosím zajis# si 
přesun zpět do tvého domova, pro*že v pohádkové říši nemůžeš se5vat. Pro úspěšný průchod mezi pohádkové by*s# je třeba mít u sebe 
specifické dokumen/ potřebné v té* době pro ces*vání. Kompletní seznam dokumentů nalezneš na www.tcamp.cz - Ke stažení – Co odevzdat u odjezdu. 
Před samotným průchodem do světa pohádkových by*stí budeš muset absolvovat zdravotní prohlídku, aby si mezi ostatní účastníky ani 
pohádkové by*s# nezavlekl nějaký zdraví ohrožující virus. Jestli bude potřeba předložit i tvůj nega#vní COVID .st, Tě budeme ještě informovat. 

Mnou doporučená výbava pro tu* výpravu obsahuje plas*vý hrnek či láhev na pití. Bezpodmínečně je třeba mít svůj vlastní spacák. Polštářek, 
případně povlečení # jen pomůžou lépe si vytvořit si svůj osobní pelíšek. V případě, že bys patřil mezi největší zapomnětlivce a na nějakou část 
spací výbavy zapomeneš, umíme ve výjimečných případech lůžkovou úpravu zařídit. Během tvého pobytu mezi pohádkovými by*stmi budeš mít 
příleži*st nákupu věcí z vašeho světa lidí. Pro* si můžeš s sebou vzít rozumný obnos lidských peněz. Přiměřená částka je podle mého 400,-Kč. 
Upozorňuji, že i v pohádkovém světě se vyskytují podobné hmyzí potvory, jako jsou klíšťata a komáři, pro* doporučuji mí# s sebou svůj repelent. 
Další seznam nezbytných věcí najdeš opět na s5ánkách www.tcamp.cz sekce Ke stažení – ostatní dokumen/. 

Všechny tvé zážitky budou zaznamenány na obrázcích a spolu s popisy budou pravidelně zveřejňovány na adrese www.t-camp.cz. Vzhledem k *mu, že 
ani já nedokážu předpovídat jaká budou pla#t opatření během *ho* dobrodružství, měj prosím s sebou dosta.čný počet respirá*rů/roušek. 
Pamatuj prosím na *, že moje pohádková říše je přísně NEKUŘÁCKÁ a NEALKOHOLICKÁ, pro* veškeré pokusy o propašování lihovin nebo 
tabákových výrobků povedou k bezprostřednímu a beznáhradovému vyhoštění z mé říše. Až dorazíš do mé pohádkové říše, seznámím tě s podrobným 
průběhem tvé návštěvy zde.

Nemůžu se dočkat, až se ke mně připojíš
 

Tvůj Večerníček
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