
 

 

 

 

Z rozhodnutí francouzského krále, Ludvíka XIII., jsi právě Ty přizván na předměstí Paříže do ville Míreč, kde 

se nachází výcvikové středisko pro budoucí mušketýry. Zde bude muset každý z vás projít mnohými zkouškami, aby 

potvrdili své kvality. V mnohých zkouškách budete muset prokázat, že jste hodni stanout po boku ostatních 

mušketýrů. Během výcviku prokážete svou odvahu, sílu, obratnost ale i intuici a především sounáležitost 

s ostatními přáteli. Každý správný mušketýr musí být především oporou pro své ostatní přátele. Pokud úspěšně 

projdete výcvikem, budou nejlepší z vás přijati do společenství královských mušketýrů.  

Společný přesun do královského výukového tábora bude 14.07.2018 v 11:00 z parkoviště u bývalé budovy 

(Subtery), ulice Bezová 1. Nejbližší zastávkou MHD je Pobřežní cesta. Kočí královských kočárů jsou pověstní svou 

dochvilností, proto prosíme všechny cestující, aby se dostavili nejpozději v 10:00. Pokud raději dorazíte do ville 

Míreč vlastním kočárem, je nutné nejdříve zaslat posla, případně poštovního holuba na e-mailovou adresu 

dzony@tcamp.cz a do výukového tábora mušketýrů dorazte nejdéle do 12:30 tohoto dne. Návrat potenciálních 

mušketýrů z výcviku je naplánován na stejné místo jako je odjezd a to 28.07.2018 cca ve 12:30 – bude upřesněno. 

Každý z kandidátů musí před přesunem do výukového tábora odevzdat Bezinfekčnost a Potvrzení od felčara, nově 

také Prohlášení o léčivech. Nezapomeňte do formuláře Bezinfekčnosti vlepit kopii kartičky pojištěnce. Všechny tyto 

potřebné spisy jsou k dispozici na vývěsce na stránkách www.tcamp.cz v sekci „Ke stažení“ - T-CAMP 2018. Léčiva, 

která trvale užíváte, spolu s kompletní dokumentací odevzdáte naší felčarce při nástupu do kočárů.  

Je přirozené, že noví potenciální mušketýři budou chtít mít u sebe určitý obnos zlata nebo peněz. Králem 

doporučená částka je cca 500,- Kč. Život v dnešní době je nelehko předvídatelný, proto každý z uchazečů bude mít 

možnost po příjezdu do ville Míreč uložit svá platidla do královské pokladnice. Vzhledem k náročnosti výcviku, který 

bude mnohdy probíhat i v divoké přírodě a bude zahrnovat i dlouhé přesuny v plné polní výbavě, by měl mít každý 

kandidát svou láhev na pití a případně plastový hrneček. Pro co možná nejkvalitnější odpočinek a pohodlí 

doporučujeme vlastní spacák, povlečení a polštářek. Vše ale umíme případně zajistit ve ville Mírči. Dále by v 

zavazadle každého budoucího mušketýra neměla chybět pláštěnka nebo nepromokavá bunda, holínky a repelent 

proti drobné havěti. Kompletní seznam doporučených věcí je vyvěšený opět na www.tcamp.cz v sekci „Ke stažení“. 

Pokud někdo z vás vlastní rodinný kord, nechť si jej nezapomene vzít s sebou. Mušketýrský výcvik ale nebude 

probíhat pouze s chladnými zbraněmi, ale i s nejnovějším výkřikem techniky, s křesadlovými pistolemi a mušketami 

od zbrojařského cechu NERF. Kdo tuto výzbroj vlastní, nechť si ji rovněž nezapomene vzít, neboť jistě najde při 

výcviku, nebo při cvičných bitvách své uplatnění. V našem táboře je králem povolen výcvik pouze zbraněmi NERF 

(pro souboje jsou povoleny jak vodní zbraně, tak zbraně na klasické šipky). Poslední důležitá podmínka pro cvičení 

se střelnými zbraněmi jsou ochranné nebo sluneční brýle u každého účastníka. Zbraně budou po příjezdu do ville 

Mírče uzamčeny v místní zbrojnici a vždy vydávány těsně před začátkem domluvené bitvy královskými zbrojíři.  

Průběh a popis výcviku, fotografie a pokroky budoucích mušketýrů budou zveřejňovány na www.tcamp.cz, kde 

bude možné nechávat vzkazy, které budou záhy vyřízeny pobočníky všem kandidátům. Pokud máte oblečení 

charakteristické pro mušketýrskou dobu, určitě si je nezapomeňte zabalit.  

Nakonec bychom rádi upozornili, že dle královského výnosu je v našem výcvikovém táboře zakázána konzumace 

alkoholu a kouření pod trestem stětí hlavy gilotinou!     

        Ministr financí a královský rádce 

          Fouquet  


