
Poslední instrukce 

Zdravím! Tohle je poslední organizátorský dokument, kterým se s Vámi pro tuto chvíli 

loučíme, jelikož už finišujeme s přípravami a budeme se odebírat na tábořiště. Zde si 

shrneme posledních pár finálních informací a povíme si, co a jak bude probíhat. 

1) Ve hře se budou vyskytovat erární zbraně! Tyto zbraně mohou být z různých kovů a 

mohou mít různé účinky. Že jsou erární, poznáte podle toho, že na pásce bude 

lihovkou napsané TMAVOBOR. Tyto zbraně můžete krást, bojovat s nimi, klidně je i 

prodávat, ale na konci akce se musí vrátit zpátky k organizátorům.  

2) Neberte si zbytečně moc jídla! V tábořišti bude krčma, ve které bude všeho dostatek 

za levné peníze. Je to kvůli tomu, že hra trvá i s odjezdem 5 dní a Vaše jídlo by se 

mohlo zkazit, což by Vás po jeho konzumaci mohlo vyřadit ze hry. Na místě pak bude 

určitě nějaké to pivko a na objednávku i něco tvrdšího. Nikdo Vám v tom, abyste si na 

místo vzali vlastní alkohol nebrání, ale varujeme Vás, že městská garda má za úkol jej 

zabavovat, pokud uvidí jeho konzumaci mimo stanové ležení, nebo hospodu (večer 

klidně u ohně, ale prosím, vhazujte láhve do košů a neházejte je do ohně apod.).  

3) Pozor na prefabrikované cigarety: Prosíme všechny kuřáky, aby kouření omezili 

jenom na místa u ohniště, nebo v krčmě. Nikdo po Vás nechce sbírat vajgly! Navíc to 

není atmosférické, a pokud z cigaret bude po tábořišti velký nepořádek, automaticky 

klesne reputační systém celého měšťanstva a hra se takřka zastaví (viz. Pravidla -> 

reputační systém). 

4) Vezměte si repelent! Určitě neprohloupíte. Jsme hnedka vedle Odry, takže je v její 

blízkosti hodně komárů a ovád, nehledě na to, že jsme také blízko u lesa, takže tam 

bude plno klíšťat. 

5) Nestyďte si přibalit více kostýmů. Jak již bylo řečeno, hra je vícedenní. Ne jen, že se 

bude pravděpodobně střídat počasí (může se stát, že jeden den bude 35° a druhý 

bude celý den pršet). Nechceme vidět, aby se na místě kdokoliv nachladil, protože si 

vzal jenom jednu lněnou tuniku, nebo aby tam naopak někdo zkolaboval vedrem.  

6) Přibalte si vlastní nádobí. V krčmě nebudou žádné plastové kelímky, ani papírové 

tácky. Víme, jaký nepořádek je s tím spojen a tak se tomu chceme vyhnout. Navíc je 

pěknější, když v hospodě sedí třeba pět trpaslíků, pijících z plechových nebo 

keramických korbelů, než dejme tomu dva skřeti popíjející z kelímků Radegast. 

Kdybyste neměli obyčejnou vyřezávanou misku, vezměte si alespoň ešus. Kdybyste 

neměli korbel, vezměte si čutoru.  

7) Voda: Pitné vody bude dostatek, i tak ale prosíme, abyste s ní neplýtvaly. Pokud si 

potřebujete umýt nádobí, okoupat se, nebo cokoliv jiného, využívejte k tomu prosím 

blízkou řeku. Pitná voda se musí vozit ze vzdáleného tábořiště a bude se pro ni jezdit 

jenom 1x denně. Koho uvidíte, že vodou zbytečně plýtvá (třeba si s ní myje hlavu), 

buďte soudní a napráskejte to gardě.  

8) Time-out: Toto zastavení hry může použít kdokoliv kdykoliv. I tak Vás ale prosíme, 

abyste se neunáhlovali, když budete hru chtít zastavit. Hru zastavujeme pouze ve 
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chvíli, kdy nás třeba mučení až moc bolí, nebo když s někým bojujeme a on má za 

sebou kmen a mohl by ošklivě upadnout. Hru nezastavujeme, například pokud 

v bitvě vystřílíme šípy a chceme si je posbírat! 

9) Večerní hra: Herní den končí o půlnoci, to znamená, že do té doby Vás stále může 

kdokoliv zabít, okrást a podobně. Nebojte se, že byste měli málo času na spánek, 

neboť hra následující den startuje vždycky až v 10 hodin ráno. Chtěli bychom však 

apelovat na to, abyste se při večerní hře zdrželi zbytečně velkých potyček (zejména u 

městské brány – není moc stabilní, takže souboje u ní jsou ÚPLNĚ zakázány!). Když 

se setmí, všechny souboje jsou nebezpečnější a vzniká tak mnohem více zranění. 

Nechceme Vás omezovat, abyste po 10 večer hráli například jenom s tesáky a dýkami, 

ale rozmyslete si prosím, než například vystřelíte z luku nebo kuše. Šíp může lehce 

zamířit do něčího oka (což bychom přežili), ale také by mohl někomu shodit ze stolu 

pivo (což bychom už řešit museli!). 

10) Přečtěte si ještě jednou instrukce jak se dostat na tábořiště a v případě, že jste 

mladší 18. let nezapomeňte si přivézt vytisknuté a vyplněné svolení rodičů o účasti 

na akci (k nalezení na úvodní stránce http://tmavobor.aspone.cz)! 

11) Pokud jste nečetli pravidla, je ta správná doba! Chápeme, že pravidla mnohé z Vás 

nebaví, ale pochopte, že jsou stavebním kamenem hry. Bez nich nebudete vědět, jak 

hra funguje, budete se ztrácet, zbytečně se hádat a vůbec. Cesta vlakem a autobusem 

bude jistě nudná a dlouhá, proto si pravidla třeba vytiskněte, abyste si je mohli ve 

volné chvíli prostudovat. Opravdu to nezabere více než 10 minut. 

12) Hráčský workshop už 11. 8.: Pokud byste měli chuť přijet už o den dříve, tak večer 

v neděli bude probíhat takový malý workshop. Budeme kecat o světě, ve kterém se 

LARP odehrává, o reáliích Malachitového ostrova, o historii, hře a vůbec. Navíc je 

možné, že se už bude zajíždět krčma. Kdybyste však nedorazili, nic se neděje. Hra jako 

taková začíná až 12. 8. ve 3 hodiny odpoledne. To znamená, že budete mít i tak moře 

času na to dojet do Klokočůvku, dorazit na tábořiště, ubytovat se a vůbec. 

13) Měšce, taštice, somradla, čutory: Nepostradatelná část každého kostýmu na LARP. 

Nechceme vidět, že si někdo přenáší zlaťáky v igelitovém sáčku. Snažte se prosím 

pořídit si měšec a alespoň obyčejné somradlo přes rameno, kam si budete moci 

ukládat herní věci.  

14) Osobní hygiena: Vezměte si s sebou určitě toaletní papír, mýdlo, jar, své osobní léky 

atd. Na místě něco bude, ale určitě ne dost pro 60 lidí na 5 dní. Doporučujeme si 

s sebou dobalit i šťávu do vody, protože pít sterilovanou vodu celý týden (pokud 

nebudete chtít utrácet v krčmě), tak asi není nejlepší. 

15) Reálné dovednosti: Letošní Tmavobor si zakládá na tom, že je většina dovedností 

udělaná reálně. Pokud se Vás někdo bude snažit okrást, nebude na Vás připínat 

kolíčky ani nic podobného. Bude se snažit nožíkem přetít šňůrky Vašeho měšce a ten 

si pak někde v klidu vybrat. Měšce takto uloupené budou pak k nalezení (většinou 

však samozřejmě prázdné) v neherní krabici, která bude v krčmě. Na místě bude 

k dispozici šňůrka, aby mohl být měšec opět funkční. Prosíme ty z Vás, kteří svůj 
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měšec milují jako své dítě a mají jej provléknutý například pozlacenou koženou 

šňůrkou z bílé indické krávy, aby jej vyměnili za obyčejný špagát, o který se nebojí. 

16) Světlo: vezměte si s sebou prosím nějaké lucerny, nebo louče (stačí i ty zahradní). 

Nechceme, aby nám po tábořišti běhali lidé s baterkami apod. neboť to kazí herní 

atmosféru a zároveň nejsme schopni zajistit tolik svítilen, aby bylo každé místo ve hře 

osvětleno.  

17) Zbytek důležitých věcí, jako harmonogram akce a tak dále najdete na našich 

stránkách. Myslíme, že pro tuto chvíli by to mohlo být vše. Těšíme se na Vás a na 

shledanou:  

 

Organizační tým TMAVOBORu 2013 
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