
Vazalové
Jak je vám jistě známo, je tomu již 10 let, co náš milovaný král, Certus Maximus III., řečený 
Sličný, vyjel na svém věrném oři v čele převeliké armády na křížovou výpravu do Svaté země. Jeho 
velkolepá výprava však naneštěstí skončila nezdarem a poslední listy od našich zvědů praví, že král 
zahynul mečem samotného Saladina. Od té doby počali se poddaní vzpírat. Přestali uznávat práva 
našeho krále, odvádět daně a osobují si právo na hrady i půdu jemu patřící. Královské sýpky zejí 
prázdnotou, pole zůstávají nesklizena, pevnosti chátrají, mravy upadají. Protože náš král zemřel
nemaje potomků, je na čase sjednotit opět zem rukou nového krále. Proto já, Lord Yettus ze 
Severního panství, místokrál a regent, svolávám tímto královskou radu. V ní podle královského 
výnosu zasednou všichni šlechtici z rodů spřízněných s králem, tedy z rodu Starků, Lannisterů, 
Baratheonů a Greyjoyů. Rada se sejde v podvečer dne prvého července tohoto roku na královském 
hradě Skřekově. Všichni šlechtici nechť se shromáždí i se svými družinami před branami hradu ve 
vesnici zvané Křekov téhož dne, dvě hodiny po poledni. Protože lze předpokládat delší pobyt na 
královském hradě, nechť každý člen družiny (každý účastník) přiveze s sebou mimo věcí uvedených 
v přihlášce rovněž následující:

Varkoč - tradiční oděv šlechticů vytvořený nejlépe ze 
starého prostěradla či kusu lehké bílé látky – viz nákres   ►
Oproti nákresu je však vhodnější výstřih ve tvaru „V“

Násadu na smeták - dřevěnou, dlouhou alespoň 120 cm, ideální 
tloušťka 2,4 cm. Může být rozřezaná na dva kusy, ale jeden 
musí mít v kuse alespoň 85 cm

Mirelon PRO 22/9 = nejjednodušší pěnové těsnění na vodovodní 
potrubí o průměru 22 mm a tloušťce 9 mm – lze koupit 
například v Obi. Alespoň 2 metry (může být rozpůleno)

Kobercovou pásku - šedou, alespoň 1 – prodává se všude, kde se 
prodávají koberce

Středověkou přilbu vlastní výroby (rodiče mohou pomáhat) – fantazii se 
meze nekladou – nejdobovější exemplář bude oceněn. Přilba kluků by 
se měla skutečně co nejvíce blížit představě přilby, dáme, chtějí-li, 
mohou si namísto přilby vyrobit jinou dobovou efesní pokrývku hlavy

2 kolíky na prádlo, opasek či provázek (na Varkoč)
Hodit se zejména slečnám budou i různé korálky, bavlnky a jiné zdobné 
předměty na vplétání do vlasů, výrobu přívěsků, prstenů, náhrdelníků, 
oděvních doplňků a podobně, na plesy či hostiny i na běžné nošení 

Pokud čemukoliv nerozumíte, nebo si nejste jistí, prosím neváhejte mne kontaktovat holubí poštou 
na adrese yetti@smaragd.us – předem zde ale zveřejňuji odkaz na fotografii Mirelonu 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Mirelon.GIF) a 
          odkaz na mapu Křekova, kde vás budeme 1. 7. 2012 ve 14:00 
                            očekávat (http://goo.gl/maps/Zfop).






