
Najväčšie LARPové omyly 
Vezmeme si drevené meče a ideme sa pobiť.1. 

Hoci sa drevený meč stáva takmer LARPovým symbolom, 
LARP nie je len o tom mlátiť sa hlava-nehlava. Ovládať šerm 
je výhoda, ale nie povinnosť. Keď vás pošlú vyjednávať 
podmienky mieru, tak to znamená vyjednávať, nie skosiť 
hlavy všetkým diplomatom. Sú situácie, kde vám meče 
naozaj nepomôžu. Na LARPoch sa dá aj intrigovať, kúzliť, 
obchodovať, či len behať po lokačke (hernom území) a robiť šou. 

Existujú len LARPy s fantasy zameraním. 2. 
Tých rozprávkovo-fantasy LARPov je najviac a hráčov hrajúcich 
na nich stretnete najčastejšie. Patria sem všetci, ktorí sú radi 
na chvíľu rytierom, elfom, mágom, démonom...Tí behajú 
po lesoch. Avšak ak stretnete o jedenástej v noci na ulici 
upíra, tak to je vampire LARP. Ďalej sú to námety zo sci-fi  
(StarWars), z post-apokalyptických počítačových hier (Fallout), 
z reality (Cena života, mafi ánske larpy)... V dnešnej dobe je 
však aj v LARPoch moderné experimentovať a miešať žánre. 

LARP= ideme sa na víkend opiť.3. 
Ani zďaleka. Alkohol býva na väčšine akcií vyslovene 
zakázaný, a aj na tých málo akciách, kde je povolený v malej 
miere hráčom nad 18 rokov, hrozí za „nadmerné nasávanie“ 
diskvalifi kácia. Jednoducho vás vylúčia z hry. Na LARPoch sa 
vyskytuje akurát „herný alkohol“, prídete do krčmy a načapujú 
vám tam nejakú zafarbenú vodu, o ktorej tvrdia, že je to pivo. 
A stále platí to pravidlo, že aj opitého lepšie zahrá triezvy. 

Larpisti = satanisti 4. 
Čo asi prebleskne hlavou domorodcovi, keď ide po lese a vidí tie 
čierne plášte a biele tváre? Prvou otázkou býva: „Ste satanisti?“ 
Akákoľvek odpoveď okrem „nie“ alebo „v žiadnom prípade“ 
nerobí LARPom dobré meno. Dotyčná „biela tvár“ hrá s najväčšou 
pravdepodobnosťou nejakého upíra alebo nekromanta, no to 
neznamená, že ním naozaj je. Nemusíte sa desiť prechádzky po lese, 
v ktorom behajú LARPisti, všetky zranenia a kliatby sú iba herné, 
na civilistov sa neútočí, my sa skôr pred nimi radi predvádzame... 

LARPy sú vážne a nudné. 5. 
Základné pravidlo: správny LARPák sa nenudí. Na LARPy sa 
nechodíme nudiť. K tej vážnosti... závisí od žánru a situácie, 
ktorá sa vyskytne. Ak niekto hrá koktavého goblina, upíra 
s alergiou na krv, teplého elfa či schizofrenickú zombiu 
s mozgom päťročného dievčatka, nemôžeme hovoriť o nejakej 
vážnosti. Vážnym scénam sa však nevyhneme – vtedy pocity 
postavy určite nemusíte predstierať, jednoducho ich cítite. 
Večné prekliatie, psychopat so samopalom, ktorý je schopný 
spraviť z vás sito, mesto obliehané nemŕtvymi a vy pozorujete, 
ako sa brána pri každom náraze baranidla trasie a čoskoro 
povolí. Hrajte svoju postavu, no nezabúdajte, že je to len hra.   

LARP je hra pre malé deti6. 
Priemerný vek LARPistov je tak okolo dvadsiatky. Niektoré 
LARPy, hlavne tie viacdňové veľkého formátu, mávajú určenú 
minimálnu vekovú hranicu. Napríklad nepustia na hru mladších 
ako 16 rokov, na iných vyžadujú podpísaný formulár od rodičov.  
Predsa len, tri dni v lese v stane... Avšak ak má záujem 
malé gymnázium, ste vítaní! Akcie pre nováčikov sú zväčša 
jednodňové, bez vekových obmedzení, čakajú len na vás...

Radi sa hráte? My tiež...
Je sobota. Nastupujete do mestskej hromadnej 
dopravy za účelom návštevy babičky s igelitkou plnou 
koláčov v ruke a zlý vlk zatiaľ v nedohľadne, keď tu 
zrazu... Po nástupe ďalších pasažierov vám nejaký 
kus ostrého dreva prudko zastaví vo vzdialenosti 5 
cm od oka a vy užasnuto prijímate ospravedlnenie 
od nejakého rytiera s nedbalo prehodeným lukom 
(to vďaka nemu ste takmer prišli o zrak), vedľa vás 
si sadli dve ukecané elfky so špicatými ušami a k nim 
po chvíli aj bytosť neznámej rasy v čiernom plášti... 
Rytier? Elfky? Čože? Nie, nemáte problémy s očami 
ani halucinácie. Pravdepodobne býva vaša babka v 
Moštenci a vy ste práve mali tú česť stretnúť LARPistov... 

LARP (skratka z live action role playing) je...ehm, 
radšej hneď teraz zvolím iný spôsob vysvetlenia. 
Stretli ste niekedy chalana/slečnu s dreveným mečom, 
lukom, prípadne kopijou? Tak približne vyzeráme 
my, LARPisti, buď na ceste do lesa alebo z lesa, kade 
beháme, hráme sa na niekoho iného a popritom sa 
mlátime drevenými zbraňami. Fanúšikovia RPGčiek 
už čo-to zo slov role playing asi vytušili, ak však stále 
nechápete, o čo nám vlastne ide: Nie som gymnazistka 
Anička, ale niekto iný – stará upíria grófka, amazonka, 
kat, anime maniačka, závislák na počítačových hrách 
prípadne človek, ktorý nie je tak úplne človek...
Počas LARPových akcii sa dá zažiť naozaj všeličo 
neprežiteľné. Tak napríklad vás popravia. Že si to 
neviete predstaviť? Kto už len má možnosť veselo 
hovoriť o svojej vlastnej smrti? My áno, ale máme aj 
príjemnejšie spomienky na rozprávanie... Neviem, 
čo si myslíte vy (sme blázni?), ale nás to BAVÍ.

Viete, že:
- na našom gymnáziu sú narozdiel od 

iných škôl LARPisti premnožení? 
- práve z nášho gympla pochádzajú 
zakladatelia LARPovej mánie severu 

a západu Slovenska? 
- na dolnomoštenské LARPy chodia 
ľudia z takých metropol ako Košice 
a Bratislava, či dokonca z Českej 

republiky? 

A viete vy vôbec, ČO JE TO LARP? 



Snáď sme vás vyviedli zo všetkých 
omylov, čo o nás kolujú a možno 

navnadili zistiť niečo ďalšie (všetko 
je na nete...) prípadne rovno sa 
pridať :) V nasledujúcom rozhovore 
som vyspovedala Neramira, hráča , 
organizátora aj považskobystrického 
gymnazistu v jednom, ktorý prezradil 
všeličo zaujímavé...

R.: Ako si sa prvýkrát dostal k LARPu?

N.: Prvýkrát som sa s pojmom stretol zhruba 6 rokov dozadu, 
no na svoju prvú akciu som sa dostal pred štyrmi rokmi. Bola 
to len jednodňová akcia pre nováčikov, takže to bol ideálny 
začiatok.

R.: Kde najďalej si bol na nejakej akcii?

N.: V Košiciach.

R.: Koľko hodín priemerne za týždeň stráviš 
v lese?

N.: Ako kedy. Priemerne tak dve hodiny ak nepočítame 
výnimočné príležitosti.

R.: Robíš si kostýmy sám?

N.: Nie. Preto by som sa chcel poďakovať mojim kolegom 
Karolíne a Miroslavovi, ktorí mi v týchto oblastiach
podali pomocnú ruku.

R.: Čo je na LARPoch také geniálne?

N.: Atmosféra. Pokiaľ ste na akcii s dobrými hráčmi 
s vierohodnými kostýmami, tak sa vám dobre vžíva do
svojej postavy aj do celého herného sveta. Žiaľ, nie každý 
berie herné situácie vážne, čo dokáže pokaziť
atmosféru a zážitok iným. Ak všetko je ako má byť, tak mám 
občasne pocit akoby som bol niekto iný.

R.: S akými reakciami ľudí si sa zatiaľ stretol?

N.: Hlavne s posmechom zo strany spolužiakov. Ešte 
na základnej škole sa niektorí spolužiaci vysmievali
z LARPov, no dohromady ani nevedeli, čo sú a ako 
prebiehajú. Stretol som sa aj so záujmom, čo ma
veľmi teší, no v omnoho menšej miere.

R.: Kto začal s organizovaním LARPov na severe 
Slovenska, ak to nie je tajné?

N.: Tajné to rozhodne nie je, keďže interview s jedným 
z nich už v Rozhľade bol. Hovorím samozrejme

o bývalom študentovi nášho gymnázia Ondrejovi 
Dobiasovi, ktorí sa spolu so svojím bratom a zopár
spolužiakmi rozhodli založiť jeden z prvých LARPových 
klanov na Slovensku, Brotherhood of Steel and Sorcery.

R.: Čo a akým spôsobom určujete pred usporiadaním 
akcie?

N.: Napríklad možný počet účastníkov, prípadne 
konkrétni účastníci, ak sú nejaké problémové indivíduá.
Čo sa deja týka, na viacdňových sa veľmi neovplyvňuje, 
väčšinou sa osud spoločnosti necháva na jej
vodcoch, avšak ak organizátori nie sú spokojní 
s vývojom situácie, zasiahnu. Na jednodňových akciách,
na ktoré sa zameriavame my, je väčšinou vopred 
pripravená dejová línia, no koniec sa necháva otvorený
a závisí od šikovnosti vodcov jednotlivých strán, alebo 
ich bojaschopnosti. Ešte sa približne určuje trvanie
akcie, ale to je individuálne pre každú akciu.

R.: Ako dlho bývajú akcie, máme nejakú 
najznámejšiu?

N.: Dĺžka akcií je rôzna. Počínajúc jednodňovými akciami 
tzv. ťaženiami,  až po niekoľkodňové akcie, ktoré
môžu trvať aj necelý týždeň. Myslím, že by ste nenašli 
LARPistu, ktorý by nepoznal akciu zvanú Tordhan,
ktorú každé leto organizuje už spomínaný klan. 

R.: Hrá sa v akomkoľvek počasí?

N.:Záleží od akcie, od hráčov a samozrejme od 
počasia, ktoré máte namysli. Mierny dážď a teplá v lete
nerobia veľký problém. Avšak pri kratších 
akciách je nevydarené počasie veľkou škodou.

R.: Existuje niečo, čo musí mať každý hráč v povahe?

N.:Samozrejme, chuť sa zabaviť. LARPy sú hlavne o tom, 
aby sa človek zabavil. Ďalej by každý hráč mal mať
aspoň kvapku hereckého talentu, schopnosť vžiť sa 
do svojej postavy a brať herné situácie vážne. Ako
som už povedal, keď tieto kritéria hráč nespĺňa, tak kazí hru 
aj svojmu okoliu.

R.: Aký je tvoj názor na verbovanie nováčikov? 
Bude nová generácia gympláckych LARPistov, alebo 
vymrieme?

N.: Noví záujemcovia o LARPy sú vždy vítaní.  Bolo by fajn, keby 
niekoho oslovil tento článok a rozhodne sa skúsiť nejakú akciu.

R.: Sú na akciách fotografi  a rôzni iní „obkukávači” 
vítaní?

N.: Samozrejme. Je dobré mať fotky z nejakej dobrej 
akcie, ktorá stojí za spomenutie. Neraz sa stalo, že
fotografi  podľahli pokušeniu a aj si zahrali. Čo sa 
týka „obkukávačov“, tak tí majú úplnú voľnosť pri
obzeraní priebehu akcie, nerobíme nič protizákonné 
a nekalé aby sme to museli tajiť, ako si niektorí ľudia
myslia. Je len jedno pravidlo pre pozorovateľa – nezasahovať 
do priebehu akcie.

Rytieri



dievčatku kvetinku z ruky a pri 
rozprávaní ju kruto ošklbávala. 
Šťastie, že po zákroku lekárky už 
nie sme siamské dvojčatá. Plačúcej 
slečne som odtrhla nový kvietok a 
zlostne zazrela na pôvodkyňu jej 
smútku. „Nemôžeš byť aspoň raz 
milá? Netvár sa tak namyslene, 
viem, že narozdiel od teba nemám 
poňatia, čo sa to tu odohralo, akým 
spôsobom sa všetko zničilo, prečo 
je všetko nebezpečné, otrávené 
alebo zmutované, ale jedno viem 
určite: Pako tu je a dúfam, že živý 

„Nevideli ste náhodou môjho Paka?” Ďalšie pokrútenie 
hlavou a ktovie prečo aj utajovaný smiech. Napravila 
som si ružovú sukničku aj kvetinku vo vlasoch. Keď sa 
mi ho podarí nájsť, musím vyzerať úžasne... „Dievčatko, 
nestretlo si tu náhodou môjho Paka?”„Koho, teta?”„Krásny, 
vysoký, svalnatý hrdina, ako z telenovely...”„Nie, takého 
uja som nevidela. Nedáte mi kytičku?”Ukazovalo na 
moju ružičku vo vlasoch.„Prečo nie?” „Ďakujem.”Za 
mnou sa objavila sestra:„Zase oblbuješ malé deti 
tvojími rečami o telenovelách alebo ešte nebodaj hľadáš 
svojho Paka? Podľa mňa buď už dávno zomrel, alebo 
ani nejestvoval...” Popri rúcaní všetkých nádejí, ktoré 
som v sebe nosila, stihlo moje necitlivé dvojča vytrhnúť 

Agónia (Fréar)

a zdravý! ”„Tie tvoje telenovely ťa tak oblbli, že si si 
ten obrovský výbuch magickej energie ani nevšimla, 
čo? A tušíš aspoň, čo  robia všetci  okolo teba? ”„No...
rozprávajú sa?”„Vidím, že nevieš o mierovom rokovaní, 
ani keď si priamo na ňom!” Dobre, zase musí byť 
premúdrelá...Mám aj dôležitejšiu robotu,ako starať sa o 
nejaké mierové rokovania, chcem konečne nájsť svojho 
Paka...Vtedy som ho uvidela. Nie Paka, ale vyzeral tak 
nádherne...„Kto to je?”spýtala som sa slepej ženy vedľa 
mňa. „Môj vnútorný zrak tvrdí, že Smrť.” Smrť? Taký 
fešák? Okolostojaci s ním viedli búrlivú debatu. „To sú 
city, chápete?”„Samozrejme, že nie. Ja emócie necítim! 
Čo je to láska? Netuším...” Tak v tomto odbore sa 
vyznám, Nemohla som si nechať ujsť možnosť vysvetliť 
ju takému fešákovi. Na Paka som úplne zabudla...

 Do izby vtrhol vodca sprisahancov. “Niekto nás 
bonzol,” začal bez úvodu.  
„Takže už o nás vedia?” spýtala som sa.
„O tebe nie, ty si prišla až neskôr. Ale že vraj nás 
prezradil pod elixírom pravdy, takže nemal na výber.
„Čo urobíme?” strachovala sa sestra rovnako ako ja. 
„Ostáva jedine priznanie,” navrhla som, no sprisahanci 
nesúhlasili. 
„Nie, budeme bojovať. Naučila som sa zopár nových kúzel. 
Viola, ty si čistá, choď von a zisti, čo sa o nás rozpráva.” 
     Vyšla som von a rozmýšľala o mojom postavení. 
Prečo som sa vôbec pridala k revolucionárom? 
Nie, nikdy som s nimi nesúhlasila, len som verila, 
že sa mi ich podarí presvedčiť, aby s tým prestali. 
Čo to bol za nápad, chcieť zvrhnúť šľachtu?
     Na námestie práve vyšla princezná Kiara, ktorú 
sme len včera pomohli odkliať. A teraz ich chceme 
všetkých zradiť? Revolúcia je to posledné, čo mesto 
Akon momentálne potrebuje.
„Princezná,môžem s vami hovoriť?”
Nebolo inej možnosti. Musím zachrániť, čo sa dá na 
obidvoch stranách – mesto pred revolúciou a ak sa 
bude dať – sprisahancov pred popravou. 

Akon III (Lenya)

„Neviem, či je to dobrý nápad s tým večierkom v šľachtickej štvrti. 
Všimla som si, že niektorí majú niečo proti šľachte, akoby mali 
pocit, že sú menejcenní, a takéto veci by nezhody len prehĺbili. 
A nemôžeme si dovoliť občiansku vojnu. Teraz, keď nás každú 
noc napádajú hordy nemŕtvych, musíme držať všetci spolu.” 
     Cítila som nervozitu. Čo ak som prezradila, že viem o revolúcii niečo viac?
„Máte pravdu. Keby ste vedeli niečo viac, povedzte.” 
     Odchádzala som naspäť do utajeného hlavného stanu sprisahancov. 
Len mimovoľne som si všimla, že na popravisku je rušno. 
„Počujte, prestaňte s tým. Na námestí už popravujú asi tretieho. Bol 
s nami dolu v doline.” 
„To nie je dobré, vôbec to nie je dobré,” vravela Lunaria. 
     O seba som sa veľmi nebála, veď o mne nevedia, ale keď 
vlastnej sestre ide o život…
„VYJDITE VON!”
     Sprisahanci a ja sme stíchli. To bol hlas paladina Terrodauna. 
Už nás chytili! Žeby vedeli aj o mne sledovali ma z námestia?
„VYJDITE VON, INAK VÁS PODPÁLIME!”
Čo teraz? Naznačila som ústami. 
„Choď von a povedz, že nikto nie je doma.” 
     Vedela som, že nemám šancu. Počuli nás, alebo zazreli 
tieň v okne. Otvorila som dvere a vyzrela von do ulice. 
Pred naším domom sa zhromaždilo takmer celé mesto 
a všetci upierali pohľad na mňa. Davom prebehol šepot. 
     Druidka?
“Dostali sme informáciu, že v tomto dome sa skrývajú sprisahanci.”
“N-naozaj ste dostali správnu informáciu?” chytala som 
sa poslednej slamky na rozbúrenej vode, „nikto tu nie je.”
“O tom sa môžeme presvedčiť. Prineste olej!”
“NIE!” skríkla som., „ Sú tu.”

Lenya, Fréar, za 
rozhovor vďaka 
Neramirovi, za 
fotky Blind, za 
ilustrácie Ive

P.S.: Ak sme 
vás úplne vážne 
„zLARPovali” a 
vaším jediným 
snom je ísť v 
lete na nejakú 
akciu, ich zoznam 
je na www.
slad.sk, ľudský 
zdroj informácii 
hľadajte v sexte.

     Vošla som naspäť do domu. „Choďte von a priznajte sa,“ vravela som. 
     Sprisahanci sa postavili tvárou k celému mestu. „Ste obvinení 
z velezrady!“
     Spravodlivý súd trval krátko. Dôkazov bolo príliš veľa.
   No tesne pred vynesením rozsudku zaznel výbuch. Námestie 
zahalil dym, revolucionári sa rozbehli do ulíc, preskočili posledné 
zvyšky zbúraných hradieb a utiekli. V momente mali za chrbtom 
prenasledovateľov. Kat so sekerou sa vydal naháňať vodcu, prízrak 
bol zostrelený. Elfský kúzelník Warden mal totiž oko, ktorým dokázal 
vidieť aj neviditeľných. A Lunaria... tú chytili. Bol to najhorší pohľad 
môjho života, vidieť svoju sestru, ako kráča na popravisko, spútaná 
v reťaziach, z ktorých niet úniku. Horší pocit než vtedy, keď nám nemŕtvi 
polámali a dosekali sadeničky, z ktorých mal povstať nový druidský háj. 
„Toto bola posledná kvapka,“ vravel Terrodaun, „do poslednej chvíle 
som sa snažil revolucionárov zachrániť, hlavne kvôli druidke. Vy dve 
ste mi veľmi pomohli zbaviť sa kliatby. Ale tým útekom sa prezradili.“
Rozbehla som sa na námestie. To nemôže takto skončiť... musím 
tomu zabrániť!
„Nie,“ zastavil    ma, „ už   je neskoro.   Nechoďte       tam. Nie je to 
nič pre vaše oči.“ 
     Z námestia som počula Lunariin krik: „Nie, ja nechcem meč, ja 
chcem sekeru! Mám právo na posledné želanie!“
     Ale kat so sekerou práve behal po lesoch za vodcom a nikomu 
sa nechcelo čakať. Do výšky sa zdvihol meč, zasvišťal vzduchom 
a udrel. Lunaria Rediviva, druidka, ktorá chcela zvrhnúť šľachtu, 
nakoniec zomrela ako šľachtičná.  

Kto nezažil, nepochopí. Kto zažil, nezabudne ;)

To treba zažiť... 




