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Největší kapacita z oboru archeologie hlásí po dlouhé odmlce (takřka po 14ti letech) 
nový objev v našem archeologickém oboru. Ano, tušíte správně, jedná se o věhlasného 
profesora archeologie Henry Waltona Jonese juniora. Pokud by se mezi našimi čtenáři přece 
jen našel někdo, kdo o profesorovi, který si mezi blízkými kolegy a přáteli nechává říkat 
doktor Indiana Jones, neslyšel, můžete se seznámit s jeho nejznámějšími přínosy 
archeologickému vědnímu oboru v digitálních záznamech. V krátkosti bychom mohli zmínit 
například jeho objevení a dopravení bájné Ztracené archy do archivu archeologické 
společnosti, jeho dobrodružné zkoumání Chrámu zkázy zasvěcenému bohyni Kálí v Indii, mnohé 
nálezy z jeho putování po stopách Poslední křížové výpravy nebo jeho nalezení a studium 
mystické Křišťálové lebky. Ano, tato neunavitelná kapacita v našem oboru se opět hlásí ke 
slovu a hlásí další neuvěřitelný nález, tentokrát dokonce v našich krajinách.  

V našem nejbohatším archeologickém nalezišti v oblasti RS Hrachov, nalezl doktor Jones 
velmi nezvyklý objekt. Zatím nebyl nikdo schopen identifikovat funkci, stáří nebo snad účel 
objevené stavby, a proto nezbývá než doufat, že doktor Jones opět přijde s nějaký bravurním 
a neotřelým nápadem, jak zjistit více o tomto nálezu. 

 

Zdravím tě kolego archeologu, 
Jak je patrné z přiloženého článku, musím se vší skromností přiznat, že se mi opět 

podařil bezpochyby neuvěřitelný objev. Problémem trochu zůstává, že ani já ani nikdo 
z mého týmu vlastně neví, co jsem objevil. Proto jsme se rozhodli ti nabídnout, aby si se 
spolu s dalšími archeology připojil k našemu týmu. Již teď ti můžeme slíbit, že se určitě 
nebudeš nudit, protože moji nebližší spolupracovníci jsou také špičkami všech možných 
vědních oborů, a kromě toho tě uvedu jako svého asistenta, samozřejmě jen v případě, že se 
nám podaří zjistit detaily o oné zvláštní budce. 

V případě že máš zájem se připojit k našemu vědeckému zkoumání, doraz dne 
15.7.2022 do RS Hrachov mezi 15:30 – 17:30, přesnou pozici nalezneš na www.tcamp.cz – 
Letní tábory – Přesná pozice tábora. Expedice v oblasti Hrachova je bohužel časově omezena, 
to znamená že 29.7.2022 mezi 9:00 – 10:30 budeme muset naše zkoumání ukončit bez 
ohledu, zda cokoliv zjistíme. 

Do výbavy kromě standardní výbavy správného archeologa nezapomeň přidat 
dokumenty opravňující tě zkoumat můj objev, jejich seznam nalezneš na www.tcamp.cz - 



 

 

Ke-stažení sekce Co odevzdat při odjezdu. Tyto dokumenty zkontrolují kolegové z mého užšího 
týmu ihned po tvém příjezdu. Ideální je vzít si sebou rozumný obnos peněz, protože bude 
možnost si zpříjemnit naše zkoumání příležitostným nákupem například cukrovinek. 
Vzhledem k plánované délce naší expedice ti bude stačit 500,-Kč. 

Dále by v tvé výbavě neměla chybět plastová láhev, či hrnek na pití. Pro kvalitní 
odpočinek a dostatečnou regeneraci tvých mozkových buněk by si neměl zapomenout vlastní 
spací pytel a polštářek. Pokud by se ti nějakým nedopatřením podařilo tyto věci zapomenout 
umíme zařídit základní spací potřeby i na místě.  

Vzhledem k tomu, že naleziště Hrachov je v přírodě (stromy, tráva, voda), dá se 
předpokládat výskyt nepříjemného hmyzu jako jsou komáři, mouchy a klíšťata. Proto si 
nezapomeň přibalit i repelent na odpuzení této havěti. 

Pokud si přeci jen nejsi jist, co všechno má výbava archeologa obsahovat, můžeš se 
inspirovat na www.tcamp.cz - Ke-stažení sekce T-CAMP 2022 - ostatní dokumenty – 
seznam věcí. Abychom se celou dobu nesoustředili pouze na archeologii, plánujeme uspořádat 
maškarní bál, proto pokud máš nějakou masku nebo si ji chceš vyrobit až na místě, 
nezapomeň si pro to sbalit vše potřebné. Kromě toho, pokud ses zapsal do naší výtvarné 
skupiny s názvem ŠIKOVNÉ TLAPIČKY, prosím přibal si s sebou jedno bílé tričko, které budeš 
moci vyzdobit a upravit podle svého vkusu. Jinak si vezmi cokoliv, co ti udělá radost a 
zpříjemní naše společné bádání, vždy ale použij ZZR – Zásady Zdravého Rozumu.  

Ještě bych chtěl upozornit, že na našem archeologickém bádání je STRIKTNÍ ZÁKAZ 
KOUŘENÍ A ALKOHOLU. A proto nález cigaret nebo alkoholu u kohokoliv z Vás, mladých 
archeologů, bude znamenat okamžité VYLOUČENÍ z naší skupiny a OKAMŽITÝ 
BEZNÁHRADOVÝ ODJEZD zpět domů za doprovodu svistotu mého legendárního INDIHO 
BIČE. 

Jak se bude vyvíjet naše expedice, zážitky a fotografie bude možné sledovat v pravidelně 
aktualizovaném archeologickém deníku na našich stránkách.  

Velice se těším na tvůj příjezd,  

Indiana Jones 


