
Vážení kolegové

Rádi bychom vás jménem celé skupiny Marobud pozvali na první zajížděcí ročník naší akce. Z 
období raného středověku (cca 8 - 12 století), taky záleží na účasti.

Koná se od pátku 31. srpna do neděle 2. září 2012 nedaleko Malé Bystřice (okres Vsetín)

Slibujeme vám neobvyklou akci a doufáme že se Vám bude líbit:.

Půjde o souboj dvou táborů. Oba budou mít možnost získat body, které jim potom budou výhodou 
při závěrečné bitvě. Akce bude spíše hravá nic nebude časově pevně dané. Vše bude na velitelích. 
Může se tak stát, že jeden tábor přepadne druhý a podobně. 

Jde o soukromou akci (bez účasti civilistů) , proto prosíme o přihlášku s Vaší fotkou ve zbroji do 
15.srpna na adresu zbkjk@seznam.cz .

Potřebné Informace:

název skupiny
jméno, mail a telefon kontaktní osoby
počet účastníků a bojovníků
počet stanů
způsob dopravy / počet aut

Příjezd je nevhodnější v pátek do zahájení programu, kde budou předávány důležité informace, 
kontrola zbraní a výstroje. Odjezd nejlépe v neděli odpoledne, po ukončení akce.

Jak se k nám dostanete?
Vlakem a autobusem:

Na Vsetín vlakem nebo autobusem, do Malé Bystřice autobusem (12 km), do tábora 
kilometr pěšky.

Autem: Viz mapa

Zde mapa:
http://goo.gl/maps/EiS8

Řád akce

Brýle jsou bohužel díky typu akce a kvůli bezpečnosti nepřípustné, za žádných okolností. 
Řešením jsou kontaktní čočky.

Co se týče bojové výstroje, platí tři pravidla, a to bezpečnost především, vše na vlastní 
zodpovědnost, a především si hrajeme. I tak budeme výstroj kontrolovat.

http://goo.gl/maps/EiS8


Nechceme vidět holé ruce, krk, ani jiné životu nebezpečné místa. Upozorňujeme, že bez pořádné 
přilby nebudete puštěni do žádného boje.

Zbraně musí být tupé, bez zubů, ostrých hran, hrotů a bodců. Kopí musí mít dostatečné kuličky 
(min. velikosti 5 Kč) nebo hranoly, či dostatečně zakulacené botce. Nechceme kopí s
 přivařenou ploškou, protože se ploška odlomí, a dotyčný ani neví že bodá ostrým. Danaxy nesmí 
mít ostré rohy. Vše bude kontrolováno, opravdu tam nechceme žádná zranění.

Stanový tábor bude rozdělen na dva menší, v obou bude i místo pro plastové stany.

Co se týče jídla bude zajištěn sobotní oběd a večeře. Nic velkého ale nečekejte, nejsme finančně 
podporování, proto budeme rádi když si dovezete co nejvíce vlastního jídla, ať pak neřeknete, že 
jste trpěli hlady.

Veliký důraz klademe na to, aby jsme po sobě nechali pořádek, uklizená ohniště a podobně. 
Akce je na soukromém pozemku a nechceme aby byla poslední.

Raději se ptejte dopředu, ať nedojde k nějakému nepříjemnému nedorozumění. 
Mějte na paměti, že poslední slovo má vždy pořadatel! 

Kontakty:
zbkjk@seznam.cz
www.marobud.cz

Jan Zbránek: 734 386 912
Jakub Zbránek: 737 072 486


