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Seznam věcí 

2.

Seznam obsahuje vyžadované vybavení pro 
hlavní část mise. Další vybavení je volitelné, 
hmotnost zavazadel ale nesmí překročit limit 8 
kg. Hmotnost navíc bude zpoplatněna.

příruční zavazadlo

dále s sebou

Hlavní zavazadlo

pro převzetí při příjezdu
Veškeré (měkčené) zbraně

kraťasy
kalhoty
třička
mikiny
bunda
spodní prádlo
ponožky
spací oblečení
kroj (kompletní a se 
správně našitými 
nášivkami)

pokrývka hlavy ke kroji
jednobarevné tmavě 
modré nebo černé kalhoty
+ kraťasy/sukni
oddílové tričko
plavky
pokrývka hlavy
hygiena (tuhé mýdlo, 
kartáček, pasta)
kolíčky, prádlová šnůra
ručník, osuška

Prostěradlo na matraci
pytel na špinavé prádlo
ešus, lžička
pevná obuv, o. na vodu
hrneček (kov, plast)
min. 2 igelitové taśky
toaletní papír
dokumentace pro 
zdravotníka, 
bezinfekčnost, kartička 
zdravotní pojišťovny

nůž
baterka
karimatka
pláštěnka
spací pytel
min. 1,5 l pití

invazní balícek
  KPZ
  šátek
  psací potřeby, blok
  příručka
dlouhé kalhoty
pevná obuv
teplá mikina/bunda
pokrývka hlavy

zápalky
svíčka
jehla 
nit
knoflík
náplast
tužka
papír
30 kč drobných
provázek
drátek

párátko
hřebík
špendlík
zavírací špendlík
kapesník
hroznový cukr

kpz



lEGENDA

TYČ

VATKA

KLADIVA SEKYRY A PODOBNÉ

tenké měkčení

střední měkčení

hrubé měkčení

ZBRaně

LUK

Štít

3.

kRÁTKÁ POMPA
Má rukojeť s měkkou hlavicí a úderovou plochu s měkkou špičkou.

Krátká pompa se drží pouze jednou rukou a používá se v kombinaci se štítem a nebo s druhou krátkou pompou. 

max 80 cm

max 200 cm

max 180 cm

max 90 cm max 40 cm

max 40 cm

DLOUHÁ POMPA
Dlouhá pompa má dvě části: v dolní části je rukojeť s měkkou hlavicí a v horní části je úderová plocha. Ta je 

zakončena měkkou špičkou. Standardní zbraň. Drží se 2 rukama.

max 140 cm

Vatka má 2 čepele a držíse objema rukama v prostoru mezi nimi. Naučit se bojovat z vatkou je obtížné, tudíž 

na bitvním poli tato zbraň vzbuzuje respekt.

Tyč se dží objema rukama na oddělených rukojetích. Zbraň je to obtížná na manipulaci, ale exceluje svým 

dosahem.

Zbraně jako kaldiva a sekyry jsou výborné pro prorážení nepřátelské obrany, nevýhoda je, že

mají krátký dosah a jsou velmi pomalé. Nutná je bohatá vrstva měkčení!

Štít se používá v kombinaci s krátkou vatkou, sekyrou či kladivem. Jeho okraj

musí být vyměkčen přední plocha nesmí obsahovat žáné tvrdé části.

Luk je mocná zbraň na podporu z dálky. Vhodný pro ty co boji muže proti

muži raději přihlížejí z bezpečné vdálenosti. Používají se speciální šípy.

penĚŽitá odměna
za funkční luk

(schopný dostřelit 

alespoň 5 m)

Zbroj a maskování

V případě, že by na povrchu země došlo ke konfliktu, je lépe 
býti připraven. Proto požadujeme po každém minimálně jednu 
zbraň dle jeho výběru z následujícího seznamu. Zbraně se z 
pravidla skládají z pevného jádra, několika vrstev měkčení a 
jsou obaleny izoloepou a pod. Veškeré zbraně musí být bezpečé, 
dostatečně vyměkčené a bez ostrých částí. Zbraně musí projít 
prohlídkou, zda jsou bezpečné již před započatím mise!

4.

Abhychom zapadli na nynější Zemi je třeba vypadat jako nynější 
obyvatelé. Proto si vytvořte oblek, v němž budete trávit většinu 
času v průběhu mise. Rady pro vhodný oblek:

Vhodný do každého počasí, případně více verzí

Schhopný co nejrychleji uschnout

Nesmí vás omezovat v pohybu, ani být příliš tězký

Měl by obsahovat maskáčové části či přírodní barvy

Nesmí být celý tvořen máskáčem či olečením jednoho vzoru

Co nejvíce praktického úložného prostoru (kapsy, ...)

Vhodné jsou kožené  a kovové doplňky

Měl by připomínat oblečení používané denně - roztrhnuté, 

propálené části a pod. jsou výhodou

Musíte počítat s tím, že se může v průběhu mise opotřebovat

invazní balíček
Povinnou výbavou je invazní balíček. Tuto volnou 
kapsu musíte vždy nosit u sebe a musí obsahovat 
předepsané předměty: příručka pro přežítí, plně 
vybavéná KPZ, šátek, lasovačka, psací potřeby, blok

pevně sešité

rozměr přibližně a4

Minimální tloušťka 5mm


