
Největším světovým fyzikem, cestovatelem, spisovatelem, sportovcem, dramatikem a 

vynálezcem za posledních 200 let byl jednoznačně Jára Cimrman.  Můžeme o tom vést spory, 

můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat! 

A byl to právě náš kolektiv věhlasných cimrmanologů, který vypátral v místních kronikách důkaz, 
potvrzující existenci pozůstalosti nejslavnějšího, i když v mnoha ohledech neprávem zapomenutého 
Čecha Járy Cimrmana. Tato pozůstalost, kterou se vší skromností můžeme nazvat PŘELOMOVÝM 
OBJEVEM TISÍCILETÍ, se podle získaných vodítek nachází na Machově mlýně!!! 

Proto jsme se rozhodli uskutečnit expedici za účelem detailního prozkoumání komplexu na 
Machově mlýně, abychom našli další důkazy geniální práce Járy Cimrmana. Bohužel vzhledem k 
rozsahu Machova mlýna a nekonkrétnosti získaných vodítek, je zapotřebí rozšířit náš zkušený tým 
cimrmanologů o novou generaci. Z mnoha nadějných uchazečů jsme si dovolili oslovit právě Tebe, 
aby ses zúčastnil této velkolepé expedice a prošel s námi všechny odkazy Járy Cimrmana. 

Tentokrát je nutné se z důvodu bezpečnosti dopravit do komplexu Machova mlýna 
(www.tcamp.cz v sekci Letní tábory/Přesná pozice tábora) po vlastní ose a to 12.7.2020 mezi 15.30 
až 17.30 hod. Stejně tak je nutné se po (doufáme) zdárném zakončení expedice z Machova mlýna 
přepravit zpět do svého bydliště. Ukončení naší expedice je plánováno na 26.7.2020 a odjezd je 
možný zpět od 9.00 do 10.30 (bude upřesněno). 
Vzhledem k citlivé a důležité povaze našeho dosavadního nálezu, musíte mít pro přijetí do našeho 
vědeckého týmu připraveny tyto dokumenty: 

 Bezinfekčnost 
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
 Prohlášení zákonných zástupců dítěte o užívaných lécích 

Všechny dokumenty jsou ke stažení na stránkách www.tcamp.cz, sekce Ke stažení, T-CAMP 2020. 

Pro maximální pohodlí během výzkumné expedice si prosím nezapomeň zabalit: plastový 
hrnek či láhev na pití, super je mít vlastní spacák, povlečení a polštářek, vše umíme zajistit i na místě, 
ale po dlouhém dni, není nad vlastní pelíšek. Vhodné je mít repelent na klíšťata a jinou havěť, 
protože je pravděpodobné, že nás stopy zavedou do přírody. Je možné vzít si s sebou rozumný obnos 
peněz (cca 400,- Kč) na nějaké to drobné občerstvení. Kompletní seznam doporučených věcí 
vhodných na naší expedici najdete také na www.tcamp.cz, sekce Ke stažení. Vzhledem k aktuální 
virové situaci upozorňujeme, že je nutné mít s sebou dostatečný počet roušek. 

Naše expedice bude po celou dobu pečlivě dokumentovaná. Pořízené fotografie a průběžně psaný 
vědecký deník budou zveřejňovány na adrese www.tcamp.cz. 

Těšíme se na Vás, 

T-CAMP Cimrmanologové 


