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Číslo 1., 11. Leden 2010

Vyslána první expedice do Northrendu!

Nejočekávanější moment letošního roku se konečně stal skutečností. I přesto, že postupovat a
prozkoumávat u nás ještě neprobádanou tzv. „Střechu Azerothu“ budeme postupně po malých krůčkách, je to
zásadní posun vpřed. Každý z nás se více jak rok a půl (zhruba v tu dobu jsme všichni poprvé shlédli první
z trailerů k novému datadisku WotLK) těšil na nové dungeony, battlegroundy, arény a vůbec na všechno co
nám nový datadisk mohl přinést. A nyní je to tu!
Hráči mají možnost vypravit se za novým dobrodružstvím. Jsou pro vás připraveny lokace: Borean
Tundra, Howling Fjord, Grizzly Hills, Dragonblight a Crystalsong Forest, tudíž i Dalaran. Pojďme si nyní
představit první dvě z nich.
Borean Tundra – oblast ležící na jihozápadě Northrendu nám poskytuje velmi
rozmanité oblasti plné sněhu, vyprahlé trávy a nechybí nám tu ani rozmanité
množství hor, skal a kamení. V této oblasti jsou asi tři nejhlavnější místa. Prvním
z nich je Valiance Keep. Toto přístavní město bude hlavním sídlem pro všechny
příchozí z řad Aliance. A samozřejmě pokud má své hlavní sídlo Aliance, tak nám tu nesmí chybět ani na straně
Hordy. Pro ni je tu připravena na první pohled nedobytná tvrz jménem Warsong Hold.
Posledním z důležitých míst v této oblasti je oddělený ostrov Coldarra. Ano, to je to místo kam se nám
ukryl nejznámější a nejmocnější drak z modré letky, Malygos the Spellweaver poté, co vzdal boj s černou dračí
letkou v čele s Deathwingem. Modří se od té doby uzavřeli od okolního světa, propadli studiím magie a odmítli
ji propůjčovat ostatním rasám. A nyní my hráči máme možnost v jeho létající pevnosti The Nexus, plné různých
tunelů a jeskyních komplexů vyzvat Malygose v bitvě o magii a dokázat, že i my jsme jí hodni.

Howling Fjord – jestliže předešlá oblast (Borean Tundra) leží na nejzápadnějším
místě Northrendu, pak Howling Fjord leží naopak na nejvýchodnějším místě. I v této
krajině nalezneme velmi pestré oblasti. V hojném zastoupení tu jsou stromy
v podobě krásně zelených lesů, travnaté plochy, nebezpečné jeskyně, vodopády,
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přehrada, strmá skaliska na úpatí hor a na severu rozsáhlý zasněžený horský komplex, pojmenovaný jako
Winterhoof Mountains. Pro každou frakci, jak alianci, tak hordu jsou tu opět připravený hlavní základny pro
následnou expanzi do dalších částí Northrendu. Alianční základna nese jméno Valgarde a u Hordy je to pak
místo zvané Vengeance Landing, které je vedené bojovníky z řad nemrtvých. Pro nadšence PvE je tu pak
připraven Utgarde Keep, který je rozdělen na dvě hlavní křídla. První si budeme moci vychutnat ihned, avšak
na prozkoumání druhého bude nejprve potřeba dosáhnout lvlu 80.
Na závěr snad jen popřejme nedočkavcům, co se konečně dočkali, krásné prožitky z těchto oblastí při expení,
aby questy ubíhaly a expy přibývaly co nejrychleji, no a v neposlední řadě co nejméně času stráveného ve spiritovi. :D

GM prišli s jedným zaujímavým nápadom, natočiť video pre iCe a spraviť trošku reklamy, kde chcú
upozorniť na túto hráčsku oblasť. Tento článok sa viaže k natáčaniu jednej z častí toho diela, kde sa proti sebe
postavili obe frakcie v údoliach prekrásnej a doteraz kľudnej Azshary. S trochou komplikácií sa to nakoniec
i podarilo a celé Vám to prináša naša redakcia už v predstihu, keďže sme pri niečom takom nemohli chýbať.
Všetko sa to malo začínať o ôsmej večer, ako isto
viete, ťažko toľko hráčov skoordinovať, väčšinou ešte po
danom termíne naháňali posledné skúsenosti a equip, čo by
im pomohlo v neľútostnom boji. Pri tom zhone každý z nich
zabúdal na primárny cieľ tohto „eventu“ a to natáčanie
videa a mal pred sebou iba dve veľké slová: „Honor points.“
Veď vlastne o to tu malo i ísť, no nie? Vyskytli sa ako vždy
isté problémiky ako náreky: „Bude málo hordy!“, „
Nepodarí sa to!“ atď., no nakoniec, čo ani nikto nečakal,
horda aj keď býva zvykom, že je jej pomenej, zložila jeden
plný raid a ďalší asi tak dopoly. Keď sa to konečne podarilo, nás naši milí organizátori a zároveň i vodcovia
frakcií, ktorí nás v ten osudný večer viedli do boja, naportovali k tomu kráteru a druhá fáza prípravy sa mohla
začať.
Tá ale už bola pod taktoukou Ghoststalkera, ktorý sa podujal role
hlavného kameramana a prinesie Vám tento zážitok nielen v písmenách a
fotkách, ale i vo video podobe, čo bude isto lepší pocit z pozerania. Ten
behal z jednej strany na druhú a cez raidwarning sa snažil usmerniť
netrpezlivých hráčov, bola to teda zaujímavá podívaná, väčšina ho
ignorovala a neustále si mlela to svoje dokola: „Ja zabiť!“, „Ja mať
honory!“ Po pár upozorneniach sa konečne spamätali a zoradili a mohlo
sa to celé spustiť naostro.

Prvý pokus, ako to už býva, vyšiel navnivoč a iba sme si pobehali po údolí a mali možnosť pozrieť si ten
terén i zblízka tzv. „na skúšku“. Nervozita stúpala, krv v žilách prúdila, niektorí to už psychicky nezvládali a tak
hulákali na každého, len GM a pár hráčov si zachovalo pokoj, veď vedeli, že to bude stáť zato. Druhý pokus sa
už konečne podarilo nakamerovať, tak aby nik cez kameru neprešiel a záber bol takmer dokonalý.
Nasledovalo dlhé čakanie kedy sa kameraman zameral na alianciu, my horda sme už mohli iba sedieť a
dúfať o čoskoré vyšantenie sa v údoli so
zbraňami v ruke, respektíve kúzlami.
A vtedy sa to udialo. Zrazu GM postava
pred nami. Darin. Napísal: „Jatky sa začínajú!“
Len v tom bol háčik, najskôr sme sa museli
presunúť dole do údolia, kde sme stáli zoči voči
nášmu súperovi, vietor sa nám pohrával s vlasmi
charakterov a krv pulzovala v žilách. Každý
zameriaval protivníka, premeriaval ho, v duchu
prebiehalo milión stratégií a rôzne taktiky,
rozmýšlali sme na koho skôr udrieť alebo ako byť vzadu a neumrieť.
Po pár minutách, keď sa zavelilo do bitky, sa tieto dve obrovské masy konečne proti sebe valili. Nastal
zmätok. Nikto nevedel rozoznať kto je kto, každý iba klikal na tabulátor a jeho ability či spelly. Veď chceli to byť
práve oni, čo sa pričinia o víťazstvo tej či onej frakcie. Prešlo pár minút a bolo rozhodnuté, boj to bol riadny
a zážitok z toho nám iste ešte bude dlho behať hlavou. Nakoniec bolo cítiť trošku menší počet hordských
hráčov, co nakoniec rozhodlo o výsledku. Aliancia túto bitku právom vyhrala. Ale vojna trvá ďalej.
Môžeme len dúfať ale, že to kvôli čomu
sme sa tu zišli vyšlo a bude čo najskôr
pripravené, aby sme si to mohli na našom
webe http://www.icewow.eu s kľudom pozrieť
a spomínať na tieto prekrásne a adrenalínové
zážitky i skúsenosti, ktoré nám to prinieslo.
Tak a na záver chcem poďakovať
všetkým účastníkom za trpezlivosť pri fotení a
organizátorom za vytvorenie podmienok pre vznik tohto článku. Verím, že v budúcnosti sa náš GM tím postará
o ďaľšie takéto prekvapenie v podobe buď PvE alebo PvP akcie takýchto rozmerov a hráči celého serveru sa s
radosťou zapoja.

Po té co jsem se zeptal, jak nazvat sekci kde budeme lidi zpovídat mi Maros odpověděl Do naha. A jelikož, jak on
sám řekl, budeme ze všech mámit informace a v podstatě je svlékat z jejich kabátů, aby jsme se dozvěděli něco víc, než
jen to jak na nás působí navenek v přestrojení, tak má pravdu. Každého, koho vyzpovídáme, se nám odhalí a představí
ostatním. V prvním čísle to budeme my. V dalších už se můžete těšit na členy GM teamu, ale i další speciální hosty!
Keďže nás naše GM zvolilo prednedávnom za redaktorov a tým pádom sme dostali na starosť nové online
noviny, ktoré môžete nájsť na našom webe, je myslím zdvorilé aby sme sa Vám trošku predstavili. Ukázali, kto bude Váš
hlavný informátor v dianí v tomto svete a tomto kolektíve ľudí. Povedali i čo to o sebe ak sa vtedy akurát nehráme na
nedostupných a ignorujeme celý svet. Najskôr tak vo vśeobecnosti poviem, že na fóre nás budete môcť zazrieť takou
žltou farbou namalovaných a naše hlavné znamenie je byť tam takmer stále prítomnými a okukávať, čo tam píšete
a o čom tak horlivo diskutujete. No a taktiež ak máte problém s farbami tak názvy našich nickov sú Marosoo a Amaunet.
Amauneta už ani predstavovať netreba, veď pozná ho veľmi dobre celá horda a aliancia hádam ešte lepšie. Veď toľko BG
si on prechodil a toľko ľuďom nervy narobil. Mňa, teda Marosa, myslím spozná iba málokto, som taká tichá voda, iba
prizerajúca sa a napĺňajúca priehradu, no teraz sa už trhá a začínam sa i ja rozbiehať na fóre i ingame. Tak to bolo také
všeobecné a teraz bližsie, aby sme ukázali i čo to z nášho súkromia možno a o sebe povedali čo sa len tak nedozviete na
Krčme...

Tak poporiadku sa najkôr predstav pekne, čo si vlastne zač a kde ťa badať i za akú postavu to hrávaš. Aby hráči
vedeli komu sa vyhýbať, resp. koho spammovať.
A: No tak jmenuju se Patrik Láska, je mi 18 let a momentálně bydlím ve Stružinci, nebo v Turnově. Obojí leží v Libereckém
kraji. Momentálně studuji na Gymnazium Ivana Olbrachta v Semilech. Konkrétně třetí ročník a klidně vám prozradím, že
škola a studium mě zrovna moc nebaví, ale koho dnes jo že? Mezi záliby u mě patří fotbal a jiné sporty, čtení, wowko a je
toho daleko víc. No a ve hře mě najdete pod nickem Amaunet což je momentálně snad jediný frost mage na serveru
(pokud ne omlouvám se tomu, kdo za něj hraje a jsem rád, že nejsem sám), neboť v těch podmínkách v jakých se nachází
se tomu ani nedivím. Měl jsem i jinou postavu druidika, ale protože časem jsem si uvědomil, že to už opravdu pohlcuje až
moc času, smazal jsem ho, pak nechal ressnout a nakonec prodal.
M: A zase ja sa volám Maroš Szentkereszti, radšej ma priezviskom nikto
neoslovujte, aj tak mám už depresie z toho ako to nikto nevie vysloviť ani
napísať. Som 21-ročný študent hospodárskej informatiky na Ekonomickej
univerzite, teda v druháku ak dobre rátam. Tiež štúdium ma nejako nefascinuje
a preto uvažujem o prejdení na technickú univerzitu a tam skúsiť energetické
strojárstvo. Záľuby? Tak je tam ten šport, najmä bojové umenia a občas na vreci
v posilňovni alebo futbal či zimné športy, ale samozrejme, že wow je tam tiež
a zaberá dosť veľa času z toho ak mám pravdu povedať.
Proč jsi začal hrát tuhle šíleně návykovou hru a proč právě na tomhle
serveru? Co tě k tomu vlastně dovedlo?
A: Tak poprvé jsem se s touto hrou setkal někde na podzim roku 2007, kdy
o něm neustále vedli debatu kamarádi ve třídě (asi by mě ve škole udupali,
kdybych je nejmenoval, tak tedy krátce Forgotten, Dandy, Chamiel a Boccaccio z těch, kteří tu do nedávna hráli, a nebo
ještě hrají) a neboť o tom mluvili pořád a já mám rád fantasy a sci-fi tak jsem to chtěl taky zkusit. Jelikož jsem, ale v té
době neměl ještě počítač, na kterém bych to spustil můj úplně první a počáteční den, kdy jsem se tu poprvé lognul je 31.
Prosince/Decembera 2007.
M: No u mňa to bolo nápodbne, dohnal ma k tomu veľmi dobrý kamarát a terajší guildmaster (Ashlee/Guinevera),
hovoril niečo o fajnej hre cez internet a keď sme akurát to pripojenie zaviedli a je to zadarmo, tak prečo neskúsiť. Bolo to
už dávno, niekedy pred piatimi rokmi, možno šesť? Už neviem presne. Ma to riadne chytilo a nepustilo doteraz.
No tak už vieme dôvod začiatku, a teraz čo ťa tu drží? Mnohí hovoria, že je to blbosť a len sa s týmto stráca čas,
ty čo myslíš? Stotožňuješ sa s tým?
A: Co mě tu drží? No v první řadě přátelé, kteří tu ještě zůstali a nevzdávají to. Těch si strašně vážím a věřím, že se vše
bude ubírat lepším směrem. I to je jeden z důvodů, proč jsem odeslal článek, který byl vyžadován pro výběr redaktora.
Server jsem rozhodně nezatratil, a pokud bude možno udělám vše proto, aby stále žil a mohli jsme tu hrát tak jako
doteď.
M: Taktiež to bude ten kolktív ľudí v guilde i na servery, veď sú tu už akí dobrí kamaráti/tky. Neustále spoznávam nových
a nových ľudí a je naozaj super pocit keď po toľkých rokoch hrania virtuálne si občas zájdete i na tú stretávku a tam dáte
do nosa, však Arch?
Co říkáš na hráčsku komunitu vládnucí našemu serveru? Jsi s tím spokojný nebo...?
A: No co se hráčů týče, mám to trošku složitější. Neboť jsem hrál u aliance a teďka u hordy. Takže někteří hráči mi to
nikdy neodpustili a i náš kamarádský vztah se zhroutil, bohužel. Ze začátku jsem tu znal málo lidí. S některýma jsem se
sblížil víc, s některými méně. Nic to však nemění na tom, že pokud mi někdo napíše o pomoc, snažím se mu pomoci, ať už
se to týká čehokoliv. Pak bych chtěl zmínit to, že v minulosti jsem tu měl partu lidí, se kterými jsme se neustále smáli
a něco jsme podnikali. Bohužel většina už zde z různých důvodů nehraje, což je velká škoda. Ale objevili se zde noví lidé,
kterým je třeba dát taky šanci, aby i oni ukázali co v nich je.
M: No hráčska komunita, ono každá minca má dve strany, jednu dobrú, jednu zlú. Tu je to to isté, sú tí, s ktorými si
rozumiem a tí, s ktorými sa nemusím, ale snažím sa radšej baviť s každým. Som si tu dlho nevedel na nikoho nového
zvyknúť, lebo sme na tento server ako guilda <Fallen Angels> prešli z iného serveru približne pred dvoma rokmi a bavil sa
poväčšine iba s parťákmi a ostatných ignoroval, teraz sa to už lepší a získavam nových známych.

Teraz k veci trochu. Som zvedavý z akého dôvodu si chcel byť iCe redaktorom? Drží ťa tu niečo špeciálne alebo
čo chceš tým dosiahnuť? Myslím tajné plány, ciele a myšlienky, ktoré chceš takto dostať na povrch medzi hráčov...
A: Tak iCe redaktorem jsem se stal tak nějak náhodou. Poté, co byl vyhlášen konkurz jsem si řek, že nejspíš bude spousta
zájemců a ani nemá cenu to zkoušet. Po několika dnech co uběhly, bylo napsáno, že je téměř nezájem lidí. To bylo
v době, zhruba den před Vánocemi a já seděl doma na posteli s propiskou a blokem a řekl jsem si, že proč to nezkusit.
Hlavním důvodem proč když jsem byl vybrán jsem ten post i přijmul byl ten, že mi byla nabídnuta možnost nějak serveru
v něčem pomoci.
M: Ja som najkôr o takejto možnosti nevedel alebo si ju proste nevšímal, lebo som to nepokladal pre mňa za zaujímavé,
až okolo Vianoc ma napadlo, že to skúsim a bude zábava, taktiež ma k tomu Falbr dohnal trošku, už neviem presne ako
to bolo, ale po pokeci s ním som napásal dáku šmátlaninu všetkého a poslal na ten mail. Po pár týždňoch, čo som došiel
z dovolenky som zistil, že ma vybrali za slovákov k Amaunetovi (tých slovákov sa veľa nehlásilo, viem i koľko, ale to si
nehám pre seba). A som rád, že aspoň takouto formou budem môcť trochu ten iCe zviditeľniť.
Tak už jsme mluvili o hráčích a teďka trochu odjinud. Co říkáš na GM-team? Vyhovuje ti, jak pracuje a jeho
přístup k hráčům a to jak nás informují, nebo by si chtěl trošku víc? A pohádal jsi se už s tímto našim „nadřízeným“?
A: No co se GM teamu týče tak jsem s ním snad nikdy problém neměl a to už tu
nějakou dobu hraju. Když jsem potřeboval pomoct tak třeba ne hned, ale
dostalo se mi jí. Co se informovanosti týče, pokud by si neuvědomili, že hráči
jsou malinko mimo obraz ani by neumožnili funkci redaktora někomu z hráčů.
Možná bych chtěl vidět už kvůli novinám i na celé GM forum, ale to by byla asi
až přílišná utopie. Možná někdy pokud si zasloužíme důveru. A k poslední
otázce, ne nepohádal jsem se ještě s nikým z nich a doufám, že se tak ani nikdy
nestane.
M: Tak s GM som celkom spokojný, hral som na serveroch, kde to bolo o dosť
horšie a prežili sme to tam, teda prežijeme i tu. Akurát mi vadila niekedy tá
komunikácia s hráčmi lebo boli úplne mimo a nevedeli, čo sa so serverom deje
a priamej odpovede sa nedočkali, ale ťažko súdiť z takejto pozície, uvidíme, čo
spravia noviny, možno priblížia GM a hráčov k sebe trošku viac. A zatiaľ som sa nepohádal, akurat nebola istá zhoda
názorov, už asi par krát, za svojou guildou a hráčmi v nej stojim aj keby som mal ban dostať.
Tým, že si sa stal redaktorom, myslíš, že ťa budú viac počúvať? Napr. medzi tými GM a na serveri hráči? Vieš keď
sme už na tom fóre žltí...
A: No rozhodně to nebyl účel se zviditelňovat. Ani jsem s nějakou barvičkou nepočítal. Myslím, že pokud s hráči
a kamarády budu mít stejný vztah jako předtím, bude to to nejlepší co by mě mohlo potkat.
M: Ja predpokladám, že ignorácia bude taká istá a obľuba deto, teda bezozmeny, možno sa nám budu akurát tak
sťažovať, možno i pochvália. A zmena farby i mňa prekvapila, taká iná...
Tak a co myslíš, že ty můžeš poskytnout těmto online serverovým novinám? Která z tvých vlastností se tam tak
nejvíc hodí?
A: Tak dva roky, co jsem tu, uplynuly a mě nejvíc k srdci přirostlo PvP, takže se budu snažit přinášet hlavně informace
odsud. Tím ale nechci říct, že mě PvE nezajíma, jen jsem kvůli menším momentům, co mě potkaly neměl možnost se
v PvE prosadit. Snad se pro mě situace změní teďka v progresu Northrend instancí. A i možnost dual talentů mi hodně
pomohla.
M: A ja som zase presný opak, nikdy ma nebralo PvP, vždy som si radšej s kamarátmi alebo guildou prešiel nejaký ten
dungeon alebo raid, však ma poznáte. Chcel by som hlavne niečo z tohto priniesť, informácie o tejto časti hrania, tiež
zlepšiť tú už vyššie spomenutú informovanosť na tomto servery.
A teraz sa zase vrátim k tej hre. Ako dlho to už vlastne hrávaš? Nerozmýšlal si, že s tým raz sekneš úplne a nájdeš
si dáku inú prácu, či zábavku, čo by si robil? Neľutuješ ten čas, čo pri tom hraní stráviš a mohol by si povedzme na
vzdelavanie využiť?
A: No jak už jsem psal, hraju tu něco přes 2 roky a s myšlenkou skončit jsem se už setkal. Tenkrát jsem i svoji postavu
smazal. Bohužel uplynul měsíc a prostě jsem to nevydržel a musel se vrátit. Neboť nebylo zrovna moc toho, co mě tolik
bavilo jako wowko. I když mám i další aktivity, které dělám raději než wowko. Jednou z nich je fotbal a druhou je sezení
s přáteli u piva v hospodě. Jinak snad jen dodám, že radši budu sedět u wowka než se učit!
M: Tých 5 až 6 rokov a áno rozmýšlal a toľko krát som sa i o to pokúsil. Som raz nehral rok, potom pol roka, potom zase
pol roka pauzu, ale vždy som sa k tomu vrátil a zahral si s kamarátmi znova. Trošku ľutujem to, čo pri tom presedím, ale
čo už...

Co jsou tvoje ani ne redaktorské, ani hráčské, ale osobní cíle do budoucna? Co by si chtěl dělat po svém studiu?
A: Tak teďka mám ještě půl roku trošku svobody. Pak nastoupím do čtvrťáku a už mi budou jen ubejvat dny do maturity.
Někdo říká, že to byla hračka někdo, že to bylo těžký. Sám jsem zvědavý. Snad to dobře dopadne. No a po maturitě určitě
někam na vysokou. Zaměření ještě přesně nevím, ale asi něco přes počítač a nebo na nějakou ekonomku, to je prý
flákárna.
M: No to presne ešte neviem, skôr niečo technické asi, som na ekonomickej čo sa dá prejsť ľavou zadnou a nebaví ma to,
že sa stačí učit ak tak pred skúškou trochu a naprogramovať si par blbostí v C++ a Ačko je vaše, potrebujem niečo, do
čoho sa môžem riadne vhĺbiť. A samozrejme usadiť sa, mať 10 detí, veľký ranč, manželku a 5 mileniek, dobrú svokru
a psa s mackou...nie macku nie, tie nemám veľmi v láske...

Naším dalším zpovídaným bude první člen iCe GM týmu Teu. Pokud tedy máte na Teuta nějaké otázky,
neváhejte a pište své dotazy na náš e-mail: serverovenoviny.ice@gmail.com. Z došlých dotazů vybereme ty
nejlepší a na ty se Teuta zeptáme za Vás.
Závěrem bych za nás oba chtěl jen říct, že v novinách vám budeme chtít přinášet co nejvíce čerstvých
informací, ale musíte nám dát trošku času se adaptovat. Je toho spoustu co ještě máme v plánu, ale zase
nechceme, aby noviny měly 20A4 a vás to pak odradilo od čtení. To to raději rozkouskujeme a budeme noviny
vydávat častěji. Za zmínku stojí, že na serveru proběhl update databáze a to je důvod proč informace z oblasti
PvE a PvP přineseme až příště. Doufám, že nás chápete a i v tomhle trochu podpoříte.

A ještě bychom chtěli připomenout všem hráčům, že se mohou zapojit do nové soutěže, která je pro
ně připravena a to o logo našeho serveru. Veškeré podmínky pro to, co musí obsahovat, najdete na našem
fóru v sekci Důležité informace v topicu Soutěž.

