
Boj o Středozem (LARP) 2018 

 

 
Datum 31. srpna – 2. září 2018  

Pořádal Moravian LARP, o.s. Křtiny / Bukovina 

Zúčastnili se Gastorm Bojující 

 Donny Bojující 

 Zdenál Bojující 
 Freddie Bojující  
 Klárka Bojující 

 Michal Bojující 

 Mirek Bojující 

 Anet Bojující 

 Jirka Bojující 

 Bel Bojující 

 Petr Bojující 

 Honza junior Bojující 

 Filip Sr. Bojující 

   

Zapsal Jirka s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Pátek 31. srpna – neděle 2. září 2018 

   V pátek jsme přijeli na místo a nemohli jsme najít Gastorma, protože jsme nevěděli, že má 

nový stan. Potom jsme ho našli, vybalili se, postavili zbytek stanů a šli jsme na kontrolu 

larpových zbraní. Naštěstí nám všechny prošly a my jsme s nimi mohli jít do bitvy. Večer jsme 

si zahráli BANG a potom šli spát, abychom se vyspali na dlouhou bitvu. 

   V sobotu ráno jsme se vzbudili, nasnídali se a šli jsme si poslechnout pořadatele, jak bude 

bitva probíhat, jak dlouho potrvá a kterého budeme mít velitele. Poté jsme se vydali do našeho 

tábora, abychom jsme se nachystali na bitvu. Když jsme byli nachystaní, tak jsem se šli seřadit 

a čekali jsme na pokyny. Bitva začínala na poli kde, jsme se utkali jako dvě armády proti sobě. 

Potom jsme šli do města, které pořadatelé udělali pro nás, a tam jsme se rozdělili na dvě malé 

skupinky a chodili jsme po čtyřech (lidech). Potom jsme měli malinkou pauzu na pití 

a oddechnutí. Po pauze jsme se vydali do lesa, kde byla také bitva a měli jsme zajmout jejich 

velitele a to se nám také povedlo. Potom jsme měli takovou hrací bitvu na ukořistění vlajek, 

kde jsme museli chodit jenom po písku. Jakmile jsme šlápli vedle, okamžitě jsme byli mrtví 

a museli jsme běžet se nechat oživit. Tato bitevní hra trvala docela dlouho. Všichni byli 

vyčerpaní a pár jedinců bylo i zraněných. Poté co bitva skončila, jsme se odebrali zase zpátky 

ke městu, kde jsme měli odpočinkovou pauzu na jídlo a pití. Po pauze následovala poslední 

bitva, kde jsme jako Harad a skřetové pobili všechny lidi. Tím jsme zvítězili a bitva úplně 

skončila. Potom jsme se odebrali do našeho tábora, kde jsme se vysvlékli, oddechli si a už 



jenom relaxovali. Ale aby toho nebylo málo, tak jsme se s Myšákem rozhodli, že potřebujeme 

něco koupit a šli jsme přes tři vesnice, kde nic nebylo. Až v té poslední byla otevřená hospůdka, 

tak jsme se tam zastavili, občerstvili jsme se, nakoupili jsme si a šli jsme zhruba šest kilásků 

zpátky do tábora. Ještě že máme tak hodné holky, které se o nás bály a přijely nám naproti, a tak 

jsme si ušetřili asi patnáct minut pěšky. Došli jsme do tábora, kde jsme si sedli, najedli se a 

bavili se. 

   V neděli jsme se vzbudili, nasnídali jsme se, sklidili stany a jeli jsme domů. 

Závěrem jsme se shodli na tom, že příští ročník pojmeme ve stylu tréninku a bitvu o Středozem, 

pod velením Gastorma, vyhrajeme v plném počtu.

 

jra 


