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Bydlení a stravování na bitvách
Na bitvě se bydlí ve stanu (teplý spacák s sebou! Občas bývá pěkná zima.) a baští každý to, co si doveze
a případně na místě na ohni či na plynovém vařiči uvaří. Dřeva bývá dost. Dřevo z napadaných větví a soušek si
každý sežene v lese vlastní (pár seker jsme schopni půjčit, ale vy je nevracíte, takže po dvou hodinách jste bez
vlastní sekery namydlení). Oheň se smí rozdělávat jen v organizátory povolených ohništích, daleko od lesa a ve
vykopané díře. Vařiče si taky musíte dodat vlastní. Během hry se jí jen drobotě, žádná pauza na oběd se
nekoná, ale v rámci vítězství v jednotlivých fázích můžete jako odměnu získat i jídlo. Někteří během dne nejí
vůbec.
Důležitá je voda. Při běhání po lese značně vyprahne, a tak většina lidí pije jak divá. Pokud nechceš být
na suchu, doporučuji ti si vzít s sebou na bojiště aspoň 3 litry vody (na osobu). Organizátoři se snaží do bází
dodávat barely s vodou, ale ne do všech bází se dá dostat autem a občas se na organizační vodu musí nějakou
chvíli počkat. Proto je třeba ji brát spíše jako nadstandard a mít vlastní rezervu.
V táboře je pitné vody dost. Je určena k pití, nikoliv k mytí (tolik jí zase není). Kdo má potřebu se omýt,
najde v okolí jednu strouhu s vodou, jeden rybník a jedno Máchovo jezero.
Na B5A je ubytování s výhledem na blízký hrad Bezděz, tak se nezapomeň pokochat☺.

Kostým
Kostýmy dělají atmosféru celé hry. Proto i když teprve začínáš, dejte si záležet. Nepořizuj si nic
zbytečně náročného, stačí hodně jednoduchý kostým, ale obloukem se vyhni všem zakázaným prvkům (najdeš
je v pravidlech u popisu Mizerného kostýmu). Návody na jednoduchý kostým najdeš na stránkách:
http://b5a.cz/soubory/dokumenty/navody/1_Jak_na_tvorbu_kostymu.pdf a
http://b5a.cz/soubory/dokumenty/navody/2_Nuzaci.pdf. Důležité také je kostým vhodně zvolit, aby odpovídal
settingu národa a rodu: http://b5a.cz/cze/nadcasove/inspiromaty.
Pokud se ti bitvy zalíbí, nebude ti takovýto kostým asi brzo stačit a bude ho chtít více či méně předělat.
Někteří za materiál na vlastnoručně dělaný kostým utrácí tisíce a tráví celé dny jeho výrobou, nemluvě o účtech
za švadleny a kováře. Pokud nechceš, nebo nemůžeš kostýmu věnovat příliš peněz či času, věz, že dobře
vymyšlený jednoduchý a levný kostým je plně dostačující a vlastní myšlení je téměř zadarmo☺.
Rozhodně se při tvorbě kostýmu nenech zlákat myšlenkami jako „dám místo tuniky mikinu/tričko,
varkoč to schová“ – neschová a akorát budeš ostatním kazit atmosféru.

Zbraně
Návody na zbraně najdeš na stránkách: http://b5a.cz/cze/nadcasove/navody
Ideální začátečnickou výzbrojí je dobře obalená sekera či palcát a štít. Máš nejmenší šanci, že někomu ublížíš,
nebudeš šmrdlat (pádná zbraň tě sama naučí dělat nápřahy) a výroba seker a palcátů je nejsnazší. Meče jsou na
výrobu a ovládání náročnější a k obouručním zbraním jsou zas docela potřeba pořádné rukavice, jinak přijdeš o
prsty.
Doporučujeme ti přivézt si 2 zbraně, pro případ, že se jedna zlomí.
Požadované parametry zbraní najdeš v pravidlech. Celkem tvrdě je vyžadujeme a hodně nevyhovující
zbraně zabavujeme do skončení bitvy.

Počasí
Bitva se koná za každého počasí a zkušenost praví, že za ošklivého počasí se sjíždí ti nejnadšenější a
bitva je pak ještě lepší, než když je hezky. Chce to ale dobrý stan, teplý spacák, pořádné a pořádně promazané
boty, odhodlání a otužilost.

Doprava na bitvu
Každý se dopravuje po vlastní ose. Poptej se ale na Facebookové události, třeba se s někým svezeš na
hromadnou slevu nebo autem☺. Někdo jezdí v kostýmu, někdo v civilu, jak se komu líbí. Cestou je třeba
nepodlehnout kouzlu davu a chovat se jako člověk. Svým chováním děláš bitvám vizitku a svým nevhodným
chováním můžeš znemožnit další konání bitvy (což platí pro chování po celou dobu akce). Pokud jedeš
v kostýmu (zejména cestou zpět), nezapomeň, že ani kostým ti nedává právo zasvinit celou sedačku. Pozor na
ostré hrany, ať nic nerozpářete.

Organizace na místě
Tábor je rozdělen na Living Fantasy a „Iglůčka“. Nemůžeme a ani nechceme ti, přikazovat s čím přijet,
každopádně hráči s dobovými stany a tábory budou zvýhodněni, například povolením vjezdu na louku.
Je zakázáno jakoukoliv formou tábořit v lese, nebo tam skladovat věci (jinak nám bitvu lesák příští rok zakáže).
Během pátku je třeba se u organizátorů zaregistrovat a nechat si schválit zbraně. Všechny klíčové
informace najdeš na nástěnkách po táboře. Pokud něco nevíš, klidně se zeptej organizátorů. Lína huba, holé
neštěstí.

Noční život
V pátek i sobotu večer bývá doprovodný program (koncerty, arény, atp.), kterého se ale v případě pátku
účastni až po schválení zbraní a registraci. Upozorňujeme, že v pátek i v sobotu je večerka, po které začíná
noční klid. Kdo nechce, jít spát nemusí, ale musí být tak potichu, aby nerušil ostatní, co spí. Zejména je
zakázaný zpěv, hra na hudební nástroje a vyřvávání kde čeho. Ráno je budíček okolo 7 hodiny, tak se koukejte
pořádně vyspat. Do večerky je zpívání, hudba a vyřvávání dovoleno dle libosti.
Ani na bitvě není dovolená konzumace alkoholu lidem mladším 18ti let a kouřit je dovoleno jen na
louce a pokud to ve tvém bezprostředním okolí nikomu nevadí. Je přísně zakázáno kouřit v lese (zákonem. Je
za to asi 20 000,- pokuta.). Kdo neumí pít alkohol, ať pije čaj – osmnáct neosmnáct. Ráno musí být každý, kdo
se chce účastnit bitvy střízlivý. Během hry platí přísná prohibice. Kdo bude bojovat „pod vlivem“, s hodně
moc zlou se potáže – ohrožoval by tím jak sebe, tak především své okolí.
Dost lidí chodí do města (často v kostýmech) se najíst a na pivo/kolu (podle věku). Někteří se vyráží i
vykoupat do Mácháče (pokud je teplo tak doporučujeme). Ve městě se chovej slušně a uvědom si, že stačí jeden
drobný exces a město bitvě řekne ne a B5A skončí, protože sehnat místo na takhle velkou bitvu je skoro
nemožné. Rádoby drsňáky upozorňujeme, že konání bitvy konzultujeme s policií a ta je na ně velmi dobře
připravena. Udělejte prosím příslušníkům radost a nevytahujte je zbytečně ze strážnice nějakým rušením
nočního klidu (od 22:00) atp. Že se umíte chovat celkem slušně, dokazujete na B5A už skoro 20 let, tak
doufáme, že tady děláme bububu zbytečně.

Boj a hra
Určitě si přečti pořádně pravidla (doporučujeme si je před odjezdem doma vytisknout, ať se máš kam
podívat, kdykoliv ti bude něco nejasného). Pokud něčemu nerozumíš, zeptej se – rádi odpovíme.
Boj na dřevárnách není ani tak boj, jako spíše hraní si na boj, a to je třeba mít neustále na paměti. Je to
zábava a důležité je umět prohrávat. Kdo to neumí, ať zůstane doma, protože na B5A vždycky polovina lidí
musí prohrát.
To mi připomíná – smrt – pokud v boji zemřeš, je slušné svou smrt aspoň trochu zahrát. Dávej ale
pozor, ať se nepleteš ostatním v boji a ve vhodný moment opusť bojovou zónu.
Bojovat je třeba podle pravidel a s respektem k ostatním (když máš 2metry a metrák váhy, dávej pozor,
abys nezašlapal prcky). Pokud tvému soupeři vadí tvůj styl boje, změň ho. Kdo bojuje brutálně, nebo podvádí,
se zlou se potáže.
Důležitou, ale bohužel často opomíjenou kapitolou, je hraní postav. O co jde? Je to prosté! Prostě se
chovej jako ta postava, za kterou hraješ! Jsi řadový voják? Poslouchej svého velitele! Hraješ generála? Koukej
se chovat důstojně své hodnosti!
Hraješ Elfa? Měj vychování! Fajnšmekři můžou jít ještě dál. Máte elitní jednotku Esgarothské městské
gardy? Pak musíš mít nervy ze železa a bojovou morálku ostrou jako břitva (nebo to aspoň dobře hrát).
Hraješ vojáka 157. pěší hordy Gundabalských sebraných sborů (= největší póvl široko daleko)? Porvěte
se občas mezi sebou a pak se nechte za neposlušnost popravit svým velením! Na bitvu se jezdíme bavit, tak se
bavme! Jen dávej pozor na to, ať svým hraním nekazíš zábavu ostatním.
Zejména buď opatrný s věcmi, které by výrazně snížili bojeschopnost tvé armády.

Úrazy
Úrazy se stávají. Důležité jsou 2 základní skupiny. První jsou úrazy rukou a zápěstí, které utrží spousta
těch, kdo nemají slušné nátepníky nebo rukavice. Druhou jsou úrazy typu „zakopl jsem o pařez a zlomil si
ruku“ a zvrtnuté kotníky. Těm je třeba předcházet jednak opatrností (les není atletická dráha, tak dávej pozor na
nohy a skalám se raději obloukem vyhýbej) a jednak kvalitním obutím. Pevná kotníčková obuv je základ.
Neztratí se ani helma – do hlavy jí občas koupí skoro každý a do hlavy je to nepříjemné, nebezpečné, a navíc to
bolí.
Takže prosíme opatrně a s rozvahou!

Odjezd
Nezapomeň po sobě pořádně uklidit – všechny odpadky do pytlů,
Pokud je třeba tak recyklovat, PETky vždy sešlapat, oheň pořádně uhasit a ohniště zahrabat, dříví
odnosit zpět do lesa. Organizátoři mají dost práce sami se svými věcmi, ještě aby po tobě uklízeli. Nerozlišuj
prosím příliš, jestli ta prázdná flaška je tvá, nebo není, prostě ji seber a vyhoď, je-li v tvé blízkosti, anebo pokud
vidíš, že ji někdo někde zapomněl. Vyhodit 1 flašku navíc nikoho nezabije, ale když jich mají organizátoři
uklidit 800, tak se domů dostanou naštvaní ve 4 hodiny ráno.
Nebuď prosím prase.

Závěr
Doufáme, že ti tento článek poradil, jak se na bitvě chovat a co si připravit. Další informace najdeš na
stránkách www.b5a.cz . Nenech se odradit rigorózním tónem tohohle článku. Je v něm jen to nejnutnější, aby
nebyl zbytečně dlouhý, takže vykecávání jsme si odpustili. Pokud něco nevíš, klidně se zeptej, rádi odpovíme.
Těšíme se na tebe na bitvě a doufáme, že si ji pořádně užiješ a odjedeš spokojen, plný báječných zážitků.
------ Konec ------

