
Letní tábo ření HS Arx Bona 24.7.-2.8.2009 
 

 
Naše společnost letos otevírá své tradiční letní 
táboření i pro zájemce z jiných než vlastních řad. 
Neznamená to, že chceme pořádat vyloženě 
veřejnou akci, ale rádi na ní uvítáme i své přátele, 
kamarády a známé, jakož i všechny spřízněné duše, 
které sice zatím neznáme, ale z nichž by se naši 
přátelé, kamarádi, či známí mohli stát. Zúčastnit se 
může prakticky kdokoliv, ale po předchozí domluvě 
– rádi bychom účastníky dopředu alespoň trochu a 
alespoň na dálku poznali. Pokud tedy máte zájem, 
ozvěte se nám na některý z níže uvedených 
kontaktů. Neváhejte, kapacita je omezená! ☺ 
 
Kdy:  24.7.(Pá) – 2.8.(Ne) 2009   Na akci je možné pobýt libovolně dlouho, klidně se můžete 
přijet podívat na jeden večer, ale pokud s námi strávíte celou dobu, budeme jen rádi. 
 
Kde: V okolí Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec 
 
Co: Desetidenní táboření situované do období 1. poloviny 14. století se snahou o maximální 
možnou míru historické autenticity. 
 
Zázemí: Budeme přebývat ve stanech na louce bez pevné budovy. Nedaleko (zatím není 
určeno, co přesně „nedaleko“ znamená, protože konkrétní louka bude vybrána podle počtu 
účastníků) je dům mých rodičů, který bude figurovat jako možná pojistka v případě např. 
živelné katastrofy, ale za běžných okolností bychom odtamtud měli jen brát pitnou vodu a 
eventuelně využívat místní (samozřejmě moderně vybavenou) dílnu. 
Co se týče hygieny, v okolí je několik rybníků – což by měla být základní varianta očisty. 
V případě velkého zájmu a ochoty vynaložit jisté úsilí by mohla být teoretická možnost 
postavit improvizovanou parní lázeň. V případě opravdu velké nouze by samozřejmě bylo 
možné navštívit koupelnu u rodičů, ale nebylo by vhodné toho zneužívat. Nakonec, chceme 
přece vyzkoušet dobové táboření se vším všudy. 
 
Program: Nečekejte organizovaný tábor s večerkou, celotáborovou hrou, noční bojovkou a 
závěrečnou honbou za pokladem. ☺ Program není dopředu daný, bude takový, jaký si ho 
uděláme. Máme vyzkoušeno, že poměrně dost času nám zabere vlastní táborový život. Kromě 
toho jsou v plánu zejména řemesla a výroba vybavení, podle zájmu pak lukostřelba, nějaký 
ten boj… 
Z řemesel pak zejména: 
Práce s textilem – šití, vyšívání, karetky, hřeben, lucet, zpracování vlny – předení, tkaní, 
barvení 
Práce s kůží – šití bot a nejrůznějších kožených doplňků 
Práce se dřevem – vyřezávání, výroba nábytku a vůbec všeho možného 
Práce s kovem – v dílně se dají provádět běžné práce, v případě zájmu je možnost přivézt i 
kovadlinu a výheň, takže by se dalo i kovat nebo třeba odlévat. 
Se všemi jmenovanými činnostmi máme určité zkušenosti, takže začátečníky můžeme něco 
přiučit. Od zkušenějších se naopak rádi něco přiučíme my. 
 



Jídlo: Vařit se bude společně, samozřejmě dobově. Máme v zásobě spoustu zajímavých 
receptů na vyzkoušení. ☺ Jak je naším dobrým zvykem, určitě bychom rádi stihli alespoň 
jednu vícechodovou hostinu. 
Pokud nenastanou nějaké komplikace, bude možnost dojit kozu a z mléka pak třeba vyrábět 
sýry. 
 
Vybavení: U veškerého vybavení platí, že by mělo splňovat podmínky koukatelného minima 
pro období vrcholného středověku (cca pol. 13. – konec 14. stol.), optimálně pak 1. poloviny 
14. století. Nebudeme vyhlašovat žádné výstrojní podmínky, většina snad ví, co to znamená, a 
kdo to neví, tak se zeptá.  
Oděv: Po celou dobu akce je kostýmová povinnost. Vzhledem k charakteru akce 
doporučujeme prostý oděv, ve kterém se dá pracovat, válet se po zemi nebo se starat o oheň. 
Šlechtický oděv si můžete vzít také, ale pokud nemáte družinu, která by se o vás celou dobu 
starala, počítejte s tím, že zřejmě dost utrpí. ☺ 
Pokud by se chtěl přijet podívat někdo, kdo příslušným oděvem nedisponuje, lze se na tom 
domluvit. Ať ale dotyčný počítá s tím, že bude někam uklizen, bude na něj pohlíženo skrz 
prsty a ze všech fotek bude vyretušován. ☺ Dáváme ovšem přednost civilu před 
improvizovanými kostýmy typu „prostěradlo s dírou“ ☺ 
Spaní: Kdo má, může vzít historický či alespoň historizující stan. Kdo ne, s tím se 
domluvíme – pár lidí se vejde k nám, případně se dají postavit nějaké přístřešky. 
Spacáky a karimatky jsou tolerovány, pokud budou přes den sklizené. Přednost ale mají 
houně, kožešiny, deky a pláště. 
Věci denní potřeby: Každý snad odhadne, co by se mu mohlo hodit. Určitě nějaké nádobí 
(přinejmenším nádoba na jídlo a na pití a lžíce), nůž, křesadlo, něco na svícení a další věci. 
Zbraně a zbroje: Rozhodně nejsou povinné, ale kdo si chce zabojovat, tomu by mohly přijít 
vhod. 
Nářadí a materiál na řemesla: Samozřejmě se hodí všechno a v libovolném množství. U 
nářadí není dobovost podmínkou. 
 
 
Jakékoliv dotazy rád zodpovím na: 
mailu pike1@centrum.cz 
nebo tel. 723 720 700 ( ve všední dny raději po 17. hodině) 
 
 
 
 
 

Za HS Arx Bona 
Marek Horák alias Pike alias Wernhard Hecht z Rosic 

 

 


