
 

 

Deník II. běh 2016 

15. DEN – 30.07.2016 

Balení, balení, loučení, podepisování, focení, další T-CAMP je za námi a my děkujeme všem 

dětem a také a to především všem výchovným pracovníkům, bez Vás by to tak skvělé nebylo, 

takže DÍKY, DÍKY, DÍKY 

  

14. DEN – 29.07.2016 

Dnes se aikidisté a bojovníci hodně těšili. Snad proto přišli i ti, kteří některé tréninky vypustili…ale 

to je jiný příběh. Vyběhli jsme totiž do přírody, do Žabího lesa. Vítr, zvuky přírody, stromy jako 

makiwari, něco co si ve městě zkusit nemůžeme. Žabí les se stal na chvíli naším dojo a byl to 

zážitek. 

Softball vedoucí vs děti bylo spíš drama než zážitek a vedoucí vyhráli jen zkušenostmi a 

přikrčeným taktizováním…J 

Odpoledne jsme nutné balení trochu „rozbili“ T-Nerf bitvou a bazénem.  Po večeři děti shlédly T-

Wars příběh letošního léta a večer….co vám budu psát…jasně, že super mega DISCO. 

Letošní camp je za námi…Mistr Yoda, Darth Džony alias Kéráček a Džoníček, ostatní 

skvělí  vedoucí, zkrátka T-CAMP 2016 už je pomalu minulostí… 

Fňuk a ať vás Síla provází i po zbytek prázdnin…. 

  

13. DEN – 28.07.2016 

Předposlední den se nám hodně vydařil. T-CAMPáci z nejstaršího oddílu pilně trénovali na zítřejší 

match proti vedoucím – tentokrát v softballu. Šlo jim to fakt hustě a z jejich nadhozů, odpalů i 

hodů šel skoro strach. 



 

 

Samozřejmě proběhly specializace, to už je snad jasné, že neuhneme ani o píďu…J A tatami už 

můžeme uklidit, protože zítra nás čeká závěrečný trénink v přírodě. V další části odpoledne děti 

naplno využily šeků s kredity a hurá do Jarmarku. Tahle naše závěrečná oblíbená T-CAMPácká 

pouť děti pohltí, pobaví a udělá jim radost, protože si mohou za táborovou měnu nakoupit 

sladkosti a drobné odměny. 

Ale protože jdeme do finále, tak den ještě neskončil – T-Nerf jak má být jsme dali také. 

Pak – hlavně na přání dětí – se tábor sešel nad T-CAMP má TALENT a že bylo na co koukat. 

Konec konců – uvidíte v galerii. Pak náš „T-CAMPácký talent“ Džoníček ještě vystřihl naživo Dobrú 

noc, má milá, dobrú noc…a všichni usnuli…. J 

  

12. DEN – 27.07.2016 

Jedeme dál podle plánu i dneska – specializace a v další části dopoledne jsme ukončili Boxing 

day. Mistr Yoda v oblacích galaktického kouře dovyprávěl část příběhu o putování k Jeskyni 

strachu a návratu dalších dvou rytířů Jedi. Darth Džony už zůstal na Temné straně síly sám a 

posmutněl… Je v něm ještě hodně dobrého, jak vycítil Mistr Yoda. Ale dokud nebude mít zpátky 

svého oblíbeného robota, ještě nás čeká hodně práce. 

Odpoledne si vedoucí připravili skvělou hru Pašerák – na motivy Star Wars. Pašovali jsem různé 

materiály – od mečů až po pláště Jedi, vše kontrolovala a trestala Galaktická policie, fungoval 

„černý trh“ – no zkrátka super odpoledne… (nám v Opravně androidů se podařilo podplatit 

jednoho z policistů, ale jen na chvilku…J ) 

Za utržené kredity si padawané nakoupily materiál na opravu robota…Že by chtěli pomoci 

Darthovi Džonymu? Uvidíme zítra. 

  

11. DEN – 26.07.2016 



 

 

A máme nové oddíláky…Specky má na starosti vedoucí Šárka, Jirka, Terka, Štěpán, Maty…Možná 

to nečekali, ale vedoucí na campu musí občas skočit po hlavě i do věcí, které nejdou naplánovat. 

U oddílů jsou noví oddíláci Maty, Tom, Anita. Všichni si vedou nadmíru dobře a zažívají z nových 

pozic změnu programů díky dešti, kontrolu dětí ohledně pořádku, jejich motivování a zabavení a 

sto tisíc dalších věcí. Odpoledne se rozhodli pro bazén a pak začalo pršet. Nu, zaimprovizovali a 

vytvořili rychle kino pro děti. Večer se rozjela diskotéka. Pak ještě všechny „dnešní vedoucí“ 

čekala porada (předtím museli „zabouchat“ rozjívená háďata do peřin), a to už nebyli tak čerství 

jako na začátku dne…. J Boxing day se povedl, pochvalu si zaslouží všichni – děti i vedoucí…Zítra 

bude T-CAMP svět zase v pořádku…. 

Ať vás Síla….však víte. 

  

10. DEN – 25.07.2016 

Dnešní den bude hodně o štěstí, ale nejenom….Z vedoucích se stali krupiéři T-Wars Casina a děti 

zkoušely štěstí ve hře o kredity. Ty se jim budou hodit do další etapové hry, protože za ně 

„nakoupí“ materiál na stavbu zničeného robota. Více o tom až později. Děti jednak hrály skvěle a 

jednak krupiéři tak nějak dětem pomáhali a prohrávali a prohrávali…J 

Odpoledne jsme se všichni seskupili kolem fotbalového hřiště, protože se odehrávalo Mistrovství 

Galaxie ve fotbálku. Hrály smíšené týmy a všichni si zaslouží pochvalu. Malí za odvahu a 

bojovnost, velcí za ohleduplnost a rozum, všichni pak za fotbalové umění. 

Vedoucí pak sehráli utkání proti výběru hvězd z nejmenších padawanů i proti velkým fotbalistům. 

Bylo to drama… 

Večer čekala noční hra „nestrašící“ pro zbytek tábora a tahle „Bojovka light“ se také povedla. 

Úplně na závěr dne nejstarší táborníci rozlosovali Boxing day – výměnu rolí. Z některých dětí se 

zítra stanou vedoucí a z našich vedoucí zase děti v oddílech… 

Snad je bude Síla provázet…. J 



 

 

  

9. DEN – 24.07.2016 

Devátý den začal speckami a pak táborníci vyrazili do lesa projít trasu noční bojovky a také na 

dřevo. Večer nás čeká oheň a opékání buřtů…aspoň si to stále myslíme….:-) Odpoledne se strhl 

obrovský liják a držel nás v táboře. Padawané se rozdělili do týmů, obsadili verandy od chatek a 

gizel a čekala nás soutěž v hádání filmových melodií. Soutěží, při které děti začaly získávat kredity 

do poslední etapy, nás provázel Slunečník, Pan Kastrol a Mr. Dýdžej…Bylo to sranda, déšť neměl 

šanci… 

A jasně…zase se objevil Mistr Yoda, aby promluvil o Jeskyni strachu a dalších Darthech. To už 

bylo jasné úplně všem, že noční hra opravdu bude. Našli se i odvážlivci, kteří s Yodou podepsali 

Úmluvu o strašení a mohli se tak těšit na podsvícené diody, scénérie v maskách a kouřové efekty 

cestou. Navíc padla mlha jak na blatech, takže atmosféra byla dokonalá. 

Trochu méně už si myslíme, že buřty budou na ohni, protože zase leje. Ale nás 

nedostanou…Buřty budou v troubě a oheň bude „zpívací“. A nálada byla skvělá a teď šup…skrz 

mlhu a noční tmu do Jeskyně strachu….:-) 

Tam vás bude Síla provázet…. 

  

8. DEN – 23.07.2016 

Dnes vyrazili padawané na celodenní putování, část šla do Blatné a část navštívila Mirotice. 

Cestou zvládli i řádění v rybníku Labuť, bylo to velmi příjemné osvěžení. Padawané ukázali, že 

jsou zkrátka v „poho“ a výlet proběhl bez nejmenších problémů. 

Jestli si myslíte, že byly děti unavené, tak se mýlíte. Protože diskotéka byla fakt hustááá, to 

nebyla Míreč, ale Las Vegas, na diskotékoměru by to byla desítka... Sice nedorazil Mistr Yoda, ale 

přijel Mr. Bean i s bráchou…J , Bon Jovi a nikomu se nechtělo jít spát. Diskotéku jsme prodloužili 

co to šlo. No a pak celý camp vytuhnul a bylo to…J 



 

 

Ať vás T-Síla provází i nadále…. 

  

7. DEN – 22.07.2016 

Camp se nám pomalu sune k půlce pobytu, program vrcholí. Programovou stálicí jsou 

samozřejmě specializace, jedeme podle plánu – od Budó (bojová umění) až po T – Survival. Rádi 

vaše děti pochválíme – jsou skvělé… 

Po speckách nás čekala exhibiční vystoupení celých týmů, „trávokrasobruslení“ bylo skvělým 

zakončením Olympiády. Všechny týmy si vybraly hudbu, vytvořily choreografii a pak vše „prodaly“ 

před odbornou porotou. Nasmáli jsme se fááákt hodně… 

Pak jsme vyhlásili výsledky Intergalaktické olympiády a to už se všichni těšili na bazoš…No, proč 

to nenapsat – ráchali jsme se tam téměř celé odpoledne. 

V podvečer dorazil Mistr Yoda s dalšími Jedi, aby vyprávěl pokračování našeho příběhu. Tentokrát 

budou muset padawané zapojit hlavy, aby další Darth přestal škodit Galaxii. 

Etapa číslo 3 proběhla hned vzápětí – vědomostní soutěž pro celý tým…. 

Pak jsme šli za a) do kravína        b) do Mexika c) unavení a spokojení do postýlek 

Ať vás T-CAMP síla provází… 

  

6. DEN – 21.07.2016 

A je to tu… Začala Intergalaktická Zimní Olympiáda… Všichni padawané si prostřídali různé 

disciplíny – typické pro T-CAMP Galaxii 2016. Byl to sport, bylo v tom nadšení a také spousta 

zábavy, konec konců to při hokeji robotů, slalomu na sáňkách, chůzi Yody, překážkové dráze 

nebo při speciální curlingu snad ani jinak nešlo. Věříme, že vám to naši padawané po návratu 

věrně povypráví, protože snad tuhé mrazy, snad Temné síly zběhlých Darthů způsobily, že náš 

fotograf fotil celý den na foťák bez paměťové karty… 



 

 

K závěru dne se spustil megagalaktický lijavec, ale ani to nás nerozhodilo. Jenom jsme změnily 

bojové dojo (místo, kde se cvičí) na Villige Cinema Míreč a bylo to… Děti zkoukly film a užili jsme 

si každou chvilku dne… 

A teď šup do pelíšků….a ať nás T - Síla provází… 

  

5. DEN – 20.07.2016 

Síla se probouzí....a T-CAMP Star wars se probouzí také....do krásného slunečného dne. 

Dopoledne jsme opět zvládli specializace - bojovníci se dál věnovali porazům a následné "práci" 

na zemi...   , šikovné tlapičky vyrobily stromek z drátků, T- Survival (táborník) pokračoval ve 

stavění chýší na přežití a přidal si i uzlování. Po specializacích si vedoucí a děti dali malý souboj v 

"ruce, nohy" .... 

Odpoledne na nás čekala Etapa 2, padawané s pomocí svých robotů zjišťovali indície k nalezení 

Darta Honzy. Dobrá věc se podařila, tak se můžeme příště pokusit převést dalšího odpadlíka ze 

spárů Temné síly. A protože bylo vedro, tak jak by řekl Mistr Yoda: "Vedro je jak blázen, těšíme 

se na bazén..." 

Tak jsme tam všichni naskákali, juchůůů.... 

V podvečer Mistr Yoda zahájil Intergalaktickou Olympiádu - ovšem Zimní...- zkrátka takové malé 

překvápko pro padawany... 

A protože padawané nejsou padavky, tak to určitě zvládnou.... 

Večer se rozhořel táborový oheň, no....a byla to paráda. Kéraček si připadal jako na potlachu, 

děti zpívaly, dokonalá užívačka... 

Skoro až škoda jít si lehnout, ale muselo to být... 

Ať Vás T-CAMP síla provází.... 

  



 

 

4. DEN – 19.07.2016 

A jak vypadal další den v naší T-Camp Galaxii? Mladí padawané se zúčastnili svých specializací - 

učili se porazům na tatami a sami se nenechali vyvést z rovnováhy, tančili ve slunečném dni a své 

šikovné tlapičky také nenechali zahálet...Uni - padawané byli "líní", hráli totiž Línou přehazku a 

dobře se bavili. Pak trochu zrychlili u softballu... K míčovým aktivitám se pak postupně přidali 

úplně všichni. 

Odpoledne bylo potřeba vyrobit vlajky svých týmů, všichni tuší, že INTERGALYMPIÁDA - tj. 

INTERGALAKTICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY, jsou blízko. Vlajku pak představovali spolu s příběhem své 

planety a my....byli nadšení, jak se jim to povedlo. Snad proto se znovu objevil Mistr Yoda a 

poděkoval za pomoc při záchraně svých rytířů. První Jedi - Jedi Kosmík se opět vrátil na světlou 

stranu Síly. Yoda statečným padawanům rozdal trika se znaky naší Galaxie. 

Večer jsme si užili T-Nerf bitvy a bylo to fakt super. 

Večer přišel ani jsme si nevšimli....Malým padawanům přišel dát dobrou noc ještě i plyšový Yoda, 

větší to zvládli sami... 

Nechť nás Síla provází.... 

  

3. DEN – 18.07.2016 

Je po dešti a Mistr Yoda nám přinesl krásný den… Dopoledne opět specializace a univerzálové si 

užívají fotbal, přehazku s ringem. Po specializacích proběhly štafety s vejci a štafety s vodou. 

Odpoledne už nás čekala první etapová hra, ve které musejí padawani předvést svoji sílu. A tak si 

vyzkoušely různá stanoviště, na kterých je čekaly silové prověrky, ale taky střelba, šplh a spousta 

dalšího… K večeru se pak v T-NERF Aréně odehrála další velká bitva, po které proběhla celková 

očista padawanů a pak už nás čekal večer… 

  

2. DEN – 17.07.2016 



 

 

Dnešní den se již naplno rozběhly specializace a rozhodně to všem šlo skvěle. Dopolední 

specializace doplnila hra formule. Při této skvělé hře se v týmech ve vytyčené dráze běhá ve 

dvojicích, přičemž se drží volantu. Cestou je nutné se zastavit 1x v depu na přezutí pneumatik – 

sundání a nandání bot, na výměnu karoserie – výměna triček a na dotankování – musí se napít, 

celá hra je na čas. Proběhlo také rozdělení do soutěžních týmů napříč kategoriemi, které budou 

na etapové hry a na olympiádu. Pak se ještě stihl badminton, přehazka a fotbálek. Odpoledne nás 

zastihl déšť a tak se rozjely deskové hry, kreslení a partička. Večer pak zakončila diskotéka a 

musím říct, že to díky technice vypadalo trochu jako v Las Vegas, nemyslíte? V rámci diskotéky 

proběhla další předscéna – Džony se již stal Darthem a na své straně má zatím všechny. Zjišťují 

ale, že nemají takovou sílu, jak si myslí. Yoda jim pomocí meče pravdy odhalil, jak je to ve 

skutečnosti, uvidíme tedy, jak to bude příběh pokračovat dál… 

  

1. DEN – 16.07.2016 

Mistr Yoda dorazil na Míreč a všechny přivítal. Po příjezdu jsme se rozdělili do oddílů a domečků 

dle přání. Aby se všichni dobře poznali, rozjely se seznamovací hry, přehazka, soft, fotbálek po 

večeři již proběhl slavnostní nástup na kterém nás Kéráček všechny představil. 

Večer pak ukončila první předscéna, kdy se v oblacích intergalaktického kouře zjevil sám Mistr 

Yoda, aby převyprávěl Padawanům první příběh o rytířích Jedi. A pak už celý tábor utichl… 

 


