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část #1 – historie české scény
Události na konci léta a začátku podzimu
Stejně jako pořádal klan SAM 1v1 turnaj (který se kvůli neaktivitě zúčastněných
zrušil) tak i Deitas pořádalo svoji 1v1 ligu. Do této ligy se mohl přihlásit jakýkoli hráč, musel
si ale zařídit účet na webu Deitas a tam vyplnit, stejně jako u předchozí Deitas league, svoji IP
a serial. Opět se ale tato liga nedohrála kvůli neaktivitě některých zúčastněných. Částečné
výsledky zápasů, které se odehrály, jsou ale k vidění na další stránce.
V klanu FoX se uskutečnily změny a kvůli nim z klanu odešlo celkem 22 lidí. Aby se
tento deficit vyrovnal tak pod sebe vzali klan O5 (Only Five). Tento tah však ale moc
nepomohl a bývalí členové O5, až na hráče JB, zase FoX opustili.
I tým San Andreas Masters ale nebyl neaktivní – 24.8. bylo vytvořeno SAM Skill
Video, které mělo za účel parodovat tradiční skill videa a obsahovalo různé „lamácké“
kousky. Toto video bylo věnováno Inferovi (který byl v klanu FoX) a bylo přijato většinou
s humorem, vyskytli se ale i tací, kteří video vzali jako útok
na sebe. To byl například Jozef, který již předtím vytvořil Členové SAM
mnoho videí ze hry, a jeho reakcí bylo vytvoření parodie na • Amoniak – CL
tuto parodii. Ta ale již nebyla tolik rozšířena.
• Sulfan – taktik týmu
S koncem prázdnin se také zvýšil zájem o CW a • Ingnition – web developer
proto byla vytvořena v klanu SAM pozice CW manažera, • Chris – asistent CL
kterou dostal Bebecko. Ten v této pozici setrval až do • Bebecko – CW manažer
konce roku 2011. V tomto období se nám podařilo odehrát • Xerion
mnoho důležitých a úspěšných CW – například jsme • Alf
porazili německý klan eXo v DD mapách se skóre 18-2.
• Boo
Z klanu ale odešel hráč Dav3, který založil klan Fry
• Sunshine
(Forever You), a Dutch, který se stal SL v klanu 1c (One
• Buster
Celsius).
• Jony
• Exer
• Skilledman
Členové Fry
Členové GR8
• X-Rider
• Tomas.Cz – First CL
• Freek – CL
• EroxOne
• Dav3 – Second CL
• Filip
• Ipy
• Pavel.Cz – assistent FCL
• Hemero!d
• Voskov
• Kubino – assistent SCL
• Infarkt
• Skratch - neaktivní
• Smooogl – domination player
• Chivas
• Mr.Luk@s - neaktivní
• $eventyfive – CW manager
• Hovado - neaktivní
• Zachodnik
• Joe - neaktivní
• Vip
• Tapak - neaktivní
• Srsen
• Shade - neaktivní
• koci
Členové MM
• Mara - neaktivní
• Ferrari
• Carter – CL
• Jenda - neaktivní
• lopisa
• KnightRider
• Aggelakos - neaktivní
• Jumpklins
• Jony
• Welby - neaktivní
• Criss
• Tito
• Mooby - neaktivní
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Členové FoX

Členové 1c

DD sekce:
• Erosion – CL
• Intenso – SL
• Lanc1 – ASL
• Manu – CW manager
• BrianCze
• Engine
• Floxx
• Forcium
• Paťka
• PolakMaly
• Mr.OmG
• Spectre

Management:
• Dr.Pho-X – CL
• Xeon – ACL
• Astat – ACL
• Dutch – SL of DD
• Sifu.cz – ASL of DD

DM sekce:
• Devi – SL
• Chiller90 – ASL
• Jurajojo – ASL
• Joker
• NieDelich
• Acey
• Drifty
• Drown
• Infer
• Junkie
• osel
• RidETimE
• Rives
Race sekce:
• Honya – SL
• Wieru – ASL
• Tortur3r
• Khuzdul
• Jaapie
• Jack123
• Moxing
• Pollaman
• RedBull
• Sokol
• Tommy

DM squad:
• NoName
• Astat
• MacTavish
• DemoX
• Ekrem
• Exe
• Ghoost
• InfernuZ
• Lex
• Patrix
• Poldy
• Samex
• Subaru

Členové Deitas
• Vava – CL
• Eg0ist
• Deadman
• Sponk
• Conty
• Lettow
• NFSGamer
• Dev
• Ganjusz
• 7.Host
Členové SMT
DD sekce:
• 7.Host – CL
• Hawk
• Drifter - CL
• Tweety
• Dutch
• Amimous
• Regice
• Pener
• Sifu.cz
• Infalala
• Hemero!d
• Buster
• Chev
• Paerux
• Famous4Life
• 7.Bob
• Flash

DD squad:
• nYc
• Xeon
• BrianCze
• dexer
• Jerc
• maros
• SaLy
• Sanl
•

DM sekce:
• Killer - ACL
• Printik - SL
• Zippo
• Skenzi
• ShoTys
• Mon$ter
• Smoke
• KameN
• Venturis
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Vánoční turnaj 2011
I v roce 2011 pořádal klan SAM tradiční Vánoční turnaj. Ten se tentokrát konal v DD
mapách a pozvány byly všechny české a slovenské MTA klany. Výjimkou byl klan FoX – ten
tvrdil, že nikdy český ani slovenský nebyl, že byl vždy mezinárodní. Přesto byl však pozván,
především kvůli tomu že se hodně podílel na vývoji české a slovenské MTA scény. Systém
turnaje byla hra každý s každým – v jednom zápase se hrály 4 mapy a na každé z nich 5 kol.
Zápasy se většinou odehrávaly v počtu 3v3, byla ale možnost nastoupit i v menším počtu.
Přihlásilo se celkem 8 klanů – SAM, 1c, FoX, GR8, Deitas, MM, Fry a jako poslední se, po
měsíci, přihlásil klan SMT. Důvodem pro tak dlouhé rozmýšlení nejspíše byla podmínka
zužující výběr map na CW – každý klan si na CW vybral dvě mapy ze seznamu, který při
přihlášce uvedl, na těchto mapách se ale muselo hrát s odlišnými vozidly. Důvodem pro toto
pravidlo bylo, aby se snížila výhoda týmů, které obecně dobře nehrají, ale umí výborně třeba
jen s jedním neobvyklým vozidlem. Turnaj se tak stal i zajímavějším, že se nehrály jen
všemožné mapy s Cheetahem.
Největší výhodou bylo, že si týmy mohly prakticky všechno samy podle sebe upravit –
termíny zápasů nebyly pevně určeny, klany si je domlouvaly prostřednictvím kontaktů
uvedených v přihláškách. Každý tým si také mohl vytvořit vlastní libovolně dlouhý seznam
DD map a z něj později při zápasech čerpat. S mapami se v turnaji objevil jeden malý
problém – klan FoX si při své přihlášce do turnaje napsal seznam čtyřiceti map, samozřejmě
jsme jako pořadatelé všechny z těchto map neměli (například i proto že je jejich autoři
nechtěli poskytnout otevřeně automaticky pro všechny). Problémem
bylo, že ani sám klan FoX tyto mapy neměl a nepodařilo se je ani za dva Pořadí v turnaji:
týdny sehnat. Tento klan tedy svůj seznam zredukoval na 16 map, které 1. FoX
se poté hrály. Kompletní seznam vybraných map všech klanů je k vidění 2. SMT
na další stránce.
3. SAM
V turnaji se ještě před začátkem rozhodly nehrát klany MM 4.-6. Deitas
(protože z klanu odešlo mnoho hráčů do BK) a Fry (rozpad). Naopak 4.-6. GR8
klany GR8 a 1c se zaručily za to, že hrát budou, přestože moc hráčů 4.-6. 1c
neměly. Nakonec se ale někteří hráči, kteří měli buď hrát za GR8 nebo 6.-8. Fry
1c, objevili na i soupisce SMT, přičemž hráli pouze za tento klan, 6.-8. MM
protože bylo v pravidlech povoleno hrát jen za jeden tým.
SAM
SAM
1c

0-20

FoX

16-4

GR8

0-20

1c

FoX

GR8

20-0

4-16

20-0

Deitas

MM

Fry

SMT

20-0

20-0

2-18

20-0

20-0

20-0

20-0

0-20

20-0

20-0

9-11

20-0

20-0

0-20
20-0

Deitas

20-0

11-9

2-18

MM

0-20

0-20

0-20

0-20

0-20

0-20

Fry

0-20

0-20

0-20

0-20

0-20

0-20

SMT

18-2

18-2

20-0
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20-0

Bylo očekáváno, že si týmy spolu domluví zápasy a turnaj bude rychle vyřešen,
protože po nezájmu MM a Fry o turnaj se jednalo o pouhých 5 zápasů pro každý klan, což se
dá stihnout odehrát za relativně krátkou dobu. Turnaj se ale 12. února ukončil, přestože ne
všechny zápasy byly odehrány – klany buď již hrát nechtěly nebo byly spokojeny
s dosavadním počtem bodů. Turnaj vyhrál klan FoX, SMT sice získali stejný počet bodů jako
klan SAM, ale ve vzájemném zápasu klan SMT s přehledem vyhrál 18-2 a proto se vyšvihl na
druhou pozici. Na třetím místě se tedy umístil klan SAM.
Seznamy vybraných map, rozčleněné podle spawnovacího vozidla:

FoX

SAM

GR8

1c

Deitas

MM

Fry

SMT

Cheetah
Wankenstein ZM
Zaya Training
Cross 28
Cross S15
Cross XL
Cross Y
I love neon
Dynamium
Slam
Cross ZS
Cross ZY
Cross ZL
Cross Y
Cross Y
Wankenstein ZM
Zaya Training
Cross 28
Cross S15
Cross ZL
Wankenstein ZM
Zaya Training
Cross 28
Cross Y
Cross 28
Cross S15
Zaya Training
Cross 70
Cross ZL
Cross ZY
Cross 28
Zaya Training
Wankenstein ZM
Carbon ZM
Cross S15
Cross ZY
Cross ZL
Cross Y
Cross 70
Wankenstein ZM
Zaya Training
Cross 28
Wankenstein ZM
Zaya Training

Bullet

Tampa

Sabre

Next

Wankenstein
De_dust2

Sunny (Cadrona)
Destruction water
Carbon DD
(Sultan)
Sultanstein (Sultan)

Wankenstein Crooked

Wankenstein

Carbon DD

Wankenstein

Next

Wankenstein
Wankenstein inverse

Wankenstein Crooked

Wankenstein

Wankenstein

Wankenstein Crooked

Wankenstein

7

Carbon DD

ostatní

Sulfanstein
(Washington)

Vznik nových klanů
Jak jsem již psal, tak ke konci roku 2011 z klanu SAM
odešel Bebecko, jelikož jej MTA moc nebavilo. Zkusil to tedy
s novým klanem SmD (Slow motion Drivers), který se skládal
především z bývalých hráčů klanu SAM a některých, které
„přetáhnul“ - například Xeon se v SAM ohřál jen na 4 dny.
Tento klan měl také systém žádostí o vstup do klanu, ale za
první měsíc nezažádal ani jeden hráč.
DaV3 10. ledna založil klan OldS (Old School),
v tomto klanu byl systém žádostí velice podobný již
zaběhnutému systému v SAM – zjednodušeně řečeno musel
hráč podat žádost, kterou musel schválit někdo z pověřené
komise. Pakliže byla žádost schválena tak se hráč musel
dostavit na nejbližší nábor, které se konaly každé pondělí
od 20.00. Tam byl potom hráč zkoušen z předem daného
seznamu map a pak o něm komise rozhodla hlasováním.
Xeonovi se ale asi nelíbilo ani v SmD a tak, za
spolupráce Redicta (Dr.Pho-X, Phoenix), obnovil klan 1c
s cílem se stát opět největším DM
klanem. Vyjma jmenovaných bylo Členové MC
založeno i mnoho dalších klanů, • Luk&$ – CL
jejichž seznamy hráčů jsou • Rick
• arkan
uvedeny na této stránce.
• Pavelko
Členové 1c
• Redict – CL, DM Squad leader
• Xeon – CL, DM Assistant SL
DD:
• Shady – DD Squad leader
• Sifu – DD Assistant SL
• SnowLeopard
DM:
• Exe
• Patrix
• Lex
• Power
• Patricius
• Axe
• Taz
• Dusa
• Marthy
• AppLe
• Flercan
• Jozef – V.I.P. player

Členové NsT
• KubosS – CL
• DrumbasS – CL
• DwD
• Freddy
• T@D!k
• Spasibo_o
• $imon

Členové SmD
• Bebecko – CL
• Skkineer – CL
• DziadekMroz
• FearLess
• Alf
• Xeon
• Amimous
• Prototype
• Deyw

Členové OldS
• Seventyfive – CL
• DaV3 – CL
• miki_cz – Scripter
• AjaX – CW manager
• De@dm@n – CW manager
• Buke – Server maper
• BaD#69
• Control
• Dark_Boy
• Dynoo
• EdaZambic
• ForLiv3
• Kubino
• Spasibo_o
Členové FF
• Matej – CL
• ToOoMi

Členové CMP
• ToOoMi - CL
• Gamer

Členové Stars of Mafia
• Mafian – Webmaster, management, Studio, Maper
• Ivone – CL, Management, Studio, pawner
• Lynviy – CL, Management, Studio
• Gamelaster – Management, Studio, Programátor
• Maro – ACL, Management, Studio
• AmA – Management, Studio
• Bzuko – Member, Studio, Maper
• F3st3rb0t – Member, Studio, Maper
• JP – Member, Studio, Maper
• Harry90 – Studio, Maper
• Ghooost – Member, Studio, Maper
• Predatox – Member, Studio
• Sweeft – Member, Studio
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Z tabulky výše je vidět vývoj členství v klanu
SAM a docházka na pravidelné tréninky v období od
června 2011 do února 2012.
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Vysvětlivky k tabulce:
█
█
█
-

dostavil(a) se na trénink
nedostavil(a) se na trénink
omluvil(a) se z tréninku
nebyl(a) členem

Race turnaj 2012
Na konci února klan SAM opět rozjel další turnaj – tentokrát individuální v race. Šlo o
co nejrychlejší ujetí daných map na SAM serveru, v průběhu sedmnácti dní se tak účastník
mohl naprosto kdykoli dostavit na server a mapy co nejrychleji ujet. Žádná registrace nebyla
potřeba a tak se účastnilo více jak 50 hráčů z osmi klanů, obodovaných bylo však vždy jen
prvních pět míst. Abychom oslovili tolik účastníků tak se soutěžilo ve dvou kategoriích –
defaultní mapy MTA (Wuzimu, Bandito, Farewell my love, Hydra race, Jump mania, Drift,
Sandking, Dockside BlastaRound, Find the cock) a skilly od Kryshe (Testrace, Testrace 2,
Roofs of LS). Turnaje se mohli účastnit jen Češi a Slováci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Testrace
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Traxdata
=FoX=Peane
-[SAM]-SULFANcz
=FoX=Honya
-[SAM]-Boo
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-Ipy
SnowLeopard

Testrace 2
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-SULFANcz
=FoX=Peane
-[SAM]-Mr.Luk@s
=FoX=Honya
SnowLeopard
-[SAM]-Ipy
-

Roofs of LS
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Mr.Luk@s
SnowLeopard
=FoX=Honya
-[SAM]-Boo
-[SAM]-Chris
-

Jump Mania
-[SAM]-Traxdata
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-SULFANcz
SmD|BEBECKO
=FoX=Erosion
-[SAM]-Chris
-[SAM]-Mr.Luk@s

Bandito
=FoX=Peane
=FoX=Honya
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-SULFANcz
SmD|BEBECKO
=FoX=Erosion
-[SAM]-Ipy

Dockside BlastaRound

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-[SAM]-Traxdata
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Mr.Luk@s
SnowLeopard
-[SAM]-Ipy
-1c-Puma
-[SAM]-Boo

Drift
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-Jony
=FoX=Erosion
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-Chris

Farewell My Love
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-Amoniak
-1c-Xeon
SmD|BEBECKO
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Ipy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Find the Cock
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-SULFANcz
=FoX=Erosion
-[SAM]-Voskov
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-Chris

Hydra race
=FoX=Honya
-[SAM]-Amoniak
=FoX=Peane
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Chris
=FoX=Erosion
-[SAM]-Boo

Sandking
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-Ipy
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Mr.Luk@s
SnowLeopard
-1c-Xeon

Wu Zi Mu
=FoX=Honya
=FoX=Peane
-[SAM]-Traxdata
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-Amoniak
-1c-Xeon
-[SAM]-SULFANcz
=FoX=Erosion
[4Fun]Tomee
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Skilly od Kryshe:
1. -[SAM]-Amoniak (12 bodů)
2. -[SAM]-Traxdata (9 bodů)
3. -[SAM]-Sulfan (5 bodů)
4. =FoX=Peane (3 body)
5. -[SAM]-Mr.Luk@s (2 body)
6.-7. SnowLeopard (1 bod)
6.-7. =FoX=Honya (1 bod)

Defaultní mapy MTA:
1. =FoX=Honya (33 bodů)
2. =FoX=Peane (25 bodů)
3. -[SAM]-Traxdata (18 bodů)
4. -[SAM]-Amoniak (14 bodů)
5. -[SAM]-Mr.Luk@s (4 body)
6. -[SAM]-Sulfan (3 body)
7.-8. -[SAM]-Ipy (1 bod)
7.-8. -1c-Xeon (1 bod)

Vlevo jsou k vidění kompletní výsledky Race
turnaje, ačkoliv bylo na turnaj upozorněno 14 klanů,
ve kterých byli čeští či slovenští hráči, tak na
bodových pozicích se umístily jen 3 z nich.
Neoficiálně nejlepším českým a slovenským klanem
na race mapy se stal klan SAM.
Asi měsíc po tomto turnaji začal klan SAM
trochu upadat kvůli nedostatku CW, který byl
způsoben neobsazenou pozicí CW manažera. Této
pozice se 8. května ujal Traxdata a hned ten týden
vyhrál 5 zápasů. Jedním z klanů, proti kterým jsme
hráli, byl ApiX. S tímto klanem jsme uzavřeli
partnerství, které spočívalo ve společných trénincích a
sdíleném serveru.
Celkové výsledky Race turnaje:
1. San Andreas Masters (68 bodů)
2. Red Foxes (62 bodů)
3. One Celsius (1 bod)
4. bez klanu (1 bod)

Přehled členství v klanech, které se objevovaly na CZ/SK serverech v květnu 2012, zdrojem
jsou webové stránky serverů a klanů. Aby bylo vidět i národnostní složení klanů tak je u
každého člena vlajka jeho státu:
Členové SAM
•
Amoniak – CL
•
Sulfan – taktik týmu
•
Ingnition – web developer
•
Chris – asistent CL
•
Traxdata – CW manažer
Boo
•
•
Sunshine
•
X-Rider
•
Xerion
•
Ipy
•
PT
•
Voskov
•
Mr.Luk@s
•
Jenda - neaktivní
•
Welby - neaktivní
•
Eroxone - neaktivní
Členové Kamikaze master Elite
•
pastika – CL
•
B.Rabbit
•
Skill3r

Členové SMT

Členové Apix

DD sekce:
7.Host – CL
•
•
Drifter – CL
•
Buster
•
Parkour
•
NotoriouS
•
Forcium
•
DmC
•
Randy
•
7.Bob

Tým A:
Cengac – CL
•
•
Trapas - ACL
•
JahdRo – ACL
•
TaMaLeXo
•
ReD

DM sekce:
Killer - ACL
•
•
Skenzi
•
8Q
•
Nuknoze
•
Stylko_o
•
ShoTys
•
Printik
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Tým B:
•
BamBi
•
NeXoNiK
Členové elite Fox
•
diplo - CL
Členové S4Y
•
tomik - CL
•
Rep!x
•
Mate.69
•
Pedrokrtek
•
Lussy
WimmerDay
•
•
X_games

Členové Grand and Strong
•
masielko - CL
Členové OldS. Team
•
DaV3.Cz – First CL
•
Darkboy
Členové Nos in Mortem
•
CzSk - CL
•
Rerger - ACL
Vlk363
•
•
Ridick
•
Crany
•
Aldraz
•
netahlo-3
•
Spasibo_O
•
Marek
Skung
•
Členové Fast Fifty Team
•
Puma - CL
Členové Brothers of Race
•
K1lL3rko – CL
•
Jack - ACL
•
Vito
stanley165
•
•
R3N3
•
Fennix
•
Fasty
Členové Royal of Journey
•
Misiken – CL
•
Mokrajn – ACL
•
Lukanol – ACL
•
Bakelit - ACL
•
Ondy
•
Domex
•
Thor
•
exitus
•
Ferdis
•
Kubec
•
Braen
•
michnak
Sheldon-Cooper
•

Členové FoX
DD sekce:
•
Erosion – CL
•
Fynn - ACL
Striker – ACL
•
•
BrianCZE
•
Btehset
•
EDDY
•
Flash
•
Sammie
SlowCar
•
DM sekce:
•
Chiller90 – SL
•
RedBull – ASL
Joker – CW manager
•
•
CoveN
•
Drifty
•
Euro
•
Dodoe
•
Eduardo
•
Ferda
•
Ghoost
Infer
•
•
Poldy
•
NoSpace
•
RideTime
S4H4P
•
•
Skill.exe
•
Devi - neaktivní
•
osel - neaktivní
Race sekce:
•
Honya – SL
•
Wieru – ASL
•
Pollaman – ASL
•
Burtonnnn
•
Donacco
•
GODLIKE
•
HardGay
•
jaapie
•
Jack123
•
Peane
•
Tortur3r
•
Khuzdul - neaktivní
Moxing - neaktivní
•
•
Tommy - neaktivní
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Členové NASA
•
Blako - CL
•
Rinzler
•
VoojtaB
Členové Fast player
•
Fast - CL
Členové MkG
•
Hege
•
Huligan
Api
•
•
AlCapone
Členové Fuck13
•
Perfect – CL
•
Cook
•
Miner
KrE
•
•
Linox
•
CarFi
Členové ego players
•
bukuj
Členové G4NG Clan
•
DBsbkaV – CL
•
LEGOman - ACL DD
•
West - ACL DM
Martinatoor
•
•
Mr.Lesk
•
Majo
Členové Dejwoo Team
•
Mafian – CL
•
#ERROR - CL
•
R=Razor - ACL
•
LudaCriS
•
Granko
•
Enigma
Členové Street Drifters
•
OpIcKa - CL

Členové Red Barons
•
Skill3R - CL

Členové GalaxY
•
KokoS - CL

Členové The Race Game
•
Norhy - CL

Členové BAM
•
Domex - CL

Členové The Original Gamers
•
Snaker - CL

Členové Universal Players
•
miXXed - CL

Členové AngelS
•
PigyLoL – CL

Členové Terrorist Every Games
•
Snaker92 – CL
•
M.a.j.k - ACL

Členové e.g
DD:
•
Vock0 – CL
•
Flowlow - ACL
•
GoodPlayer
•
Mirekos
Nikino
•

Členové Dark Division
•
Aldraz - CL

Členové Red Drift Skills
•
Korbasek - CL
Členové Mon$teR Team
•
Gamer – CL
•
M4T3J.JP
CiPsO
•
•
Bender
•
Jack
Členové Riders from Crypt
•
Dyzayn – CL
•
1nfant – CL
•
Styler
•
Patricius
Členové SmD
•
BEBECKO – CL
•
DziadekMroz – CL
•
Alf
•
Focus
•
ErikGuetta
•
Seto
•
Starx
•
Amimous
•
Tweety
•
MarošSK
•
Adidas
•
Elecsystem
•
Patricius
Členové Downhill
•
Rena
•
Fibra

DM:
•
Vock0 – CL
Lenu|ska - ACL
•
•
Breakout
•
Assassin
Tox[X]
•
Členové Game Masters
•
Marti - CL
Členové MTA Monsters
•
Pat01 - CL
Členové Good Players
•
DominicToretto – CL
•
Sogor
•
Simonka
•
MIIM
Členové InterS
DD:
Fridgy – CL
•
•
Pred4tor – ACL
•
Mirekos
•
Nikino
DM:
•
Fridgy – CL
•
Lenu|ska - ACL
•
Pred4tor
N1k1no
•
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Členové Fitness People
•
CreatByte - CL
Členové FastFurious
•
MaTeJ – CL
•
ToOoMi
Členové CoOLschool
Vito – CL
•
•
Killer – ACL
•
Nike - ACL
Libny89
•
•
Neo
•
Pepik
•
AjarVan
•
1MenuX1
Členové Night Riders
•
Ridic.k.najmuti
•
Dom
•
PlayBoy
Členové Best Skillers
•
Gluth – CL
•
Stoody
•
YETI
•
Ken-Block
Členové Monter Team
•
FenNniX - CL
Členové NeO
•
CR4SPI – CL
•
Babak
•
Pejkoo

Členové Czech Republic Clan
•
StrejdaWeed
•
fatherGuma
Členové Green Dust of Dragon
•
MLADAS - CL
Členové Thanks all friend
•
Durex
•
NewAge
•
Migu3l

Členové Drift Club Bulgaria
•
Artur
•
Hro
Barkata13
•
•
Bulldozer
Členové RAR
•
Mr.Speed - CL

Členové THC
•
Jo3o
•
fatherGuma
•
StrejdaWeed
Členové One Nice
•
Major
•
Rasta

České a slovenské servery k 19.5.2012:
[SK,CZ]Apix and SAM DD
[SK,CZ]S4Y DM
[CZ/SK/EN] MIKI server #1 DM only
[CZ/SK/EN] MIKI server #2 DD only
[CZ/SK] MIKI server #3 CW (DD/DM)
[CZ/SK/EN] MIKI server #4 ProDM + OldS. clan
[CZ/SK/EN] MIKI server #5 FUN
[CZ|SK|EN]Really Good Players..~RGP].DM
[CZ/SK/EN] - S4urOn.xX – [DD only]
[CZ/SK/EN] - S4urOn.xX – [DM only]
[CZ/SK/EN] - S4urOn.xX – [Freeroam]
[CZ/SK]International Players DD InterS.mmHost.eu by MMHost.eu!
[CZ/SK]International Players DM InterS.mmHost.eu by MMHost.eu!
[EN|CZ|SK|PL] PRO DM Train server
[EN|SK|CZ|PL] Extrem DD/DM/Race
~KFC~ DM Only [CZ/SK]
[NsT]Only DM server [CZ/SK/EU]
||Riders from Crypt|| =(RfC)= || Only DM Public Server || www.RfC-MTA.clanweb.eu || CZ/SK/EU
[EN|CZ|SK|PL] SMT #1 DM only | MTASA.cz
[EN|CZ|SK|PL] SMT #2 DD only | MTASA.cz
[EN|CZ|SK|PL] SMT #3 FDD only | MTASA.cz
[EN|CZ|SK|PL] SMT #4 RACE only | MTASA.cz
[EN|CZ|SK|PL] SMT #5 CW only | MTASA.cz
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část #2
Vzory žádostí o přijetí do klanu: (stavy žádostí ke dni 18.8.2011)
Nejprve zde uvedu žádost do klanu, který vlastně s celým systémem žádostí začal. Na této a
následující stránce je návod jak žádost napsat a být úspěšným uchazečem do klanu SAM. Na
další straně je pak vzor samotné žádosti.
Od 1.5.2011 platí nový systém nabírání do klanu, který nahradil předchozí trial systém
platný od 1.3.
Návod na vyplnění žádosti:
1. Registrujte se na našem webu
2. Stáhněte si dokument, který je potřeba vyplnit, v sekci ke stažení nebo kliknutím
http://sam-clan.eu/ind...hp?site=files&file=15.
3. Vyplňte dokument, údaje zkopírujte jako nový příspěvek k nám na forum.
Jak se bude posuzovat?
Na nejbližším tréninku se žádost prodiskutuje a rozhodneme se zda-li vás do klanu
vezmeme. Pokud by se někdo nemohl na trénink dostavit, ale hlasovat by chtěl, tak své
stanovisko se zdůvodněním sdělí někomu, kdo na tréninku bude a přednese jej tam. Bylo
by vhodné aby se sám žadatel tohoto tréninku zúčastnil, aby byl bezodkladně s verdiktem
seznámen. Jestliže se účastnit nebude, tak bude informován ve shoutboxu nebo se nalezne
v seznamu členů.
Dobré rady jak být úspěšný uchazeč:
- rozepište se hlavně o tom, co můžete klanu nabídnout a jaké máte zkušenosti z hlediska
těchto témat:
•
•
•
•
•
•

aktivita ve hře (průměr denní nebo týdenní)
snaha zkoušet nové věci, týmová práce
oblíbené mapy (typ DM/DD/Race - popřípadě i konkrétní příklady map)
zkušenosti s podobnou hrou (nějakou závodní nebo derby - příkladem může být
Need for speed, Flatout a podobně)
zkušenosti s provozováním serveru (organizace, admin, tvorba skriptů, moderátor)
znalost cizích jazyků (může být výhodná při hře a komunikaci se zahraničními
členy klanu / jednání v národním jazyce ostatních klanů)

- zásadně nepište věci, které se týkají dobrých vlastností našeho klanu (takzvaný náznak
negativní motivace);
příklad: Váš klan je velmi velký a známý a proto do něj chci.
co je na tom špatně: víme, že jsme dobří, nemusíte to opakovat
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příklad: Jsou u vás fajn lidé a hodně srandy.
co je na tom špatně: jak se to sakra týká vás
- pokud napíšete nějakou svoji dovednost, musíte ji zdůvodnit nebo dokázat
příklad: Přinesu do klanu spousta zábavy. (Jakým způsobem?)
příklad2: Můžu nalákat hodně hráčů na váš server. (Jak?)
příklad3: Hrál jsem v několika světových klanech. (Konkrétní příklad takového klanu?)
příklad4: Umím programovat v C++. (Co jsi už naprogramoval?, Na jaké úrovni a doba
programování)
- pište vše, co se i třeba jen okrajově týká nároků na hráče MTA - lepší napsat více než
méně
- neodesílejte žádost opakovaně, jestliže byla jednou zamítnuta a příští týden zase odešlete
další tak zde nemusí být uvedena, případně může být bez upozornění smazána!
Špatné případy, které nebudou tolerovány:
1/ Vyplnění bezduchými frázeni:
Líbí se mi váš klan, protože máte zkušené a dobré hráče.
Máte hodně serverů a tak bych k vám chtěl.
Znám se s většinou vašich členů, a proto doufám, že mi dají ANO.
Váš web je dokonalý, tudíž bych se rád dostal do klanu.
Mám rád klany, které jsou na úrovni.
Proč je to špatně:
Tyto vlastnosti se týkají našeho klanu, nikoliv vás. Skutečnost, že jsme vyspělí jak po
technické i zkušenostní stránce, byste neměli nijak opakovat.
2/ Výhružka:
Už dlouho jsem v žádném klanu nebyl.
Díval jsem se i na ostatní klany, ale žádný z nich mě nijak neoslovil.
Rozmýšlel jsem se, do jakého klanu mám jít, ale nakonec mě váš zaujal nejvíce.
Jsem velice zkušený, takže mě chtěla většina klanů - dal jsem však přednost vašemu kvůli
vašim zkušenostem.
V přechozím klanu mě do trialu nevzali, tak zkouším štěstí zde.
Proč je to špatně:
Vy si nevybíráte klan, my si vybíráme vás. Posláním žádosti na sebe chcete upozornit a
ukázat, že vy jste ten nejlepší kandidát pro nás a nikoliv, že bychom vás měli vzít kvůli
tomu, že klan nemáte, hledáte nebo že jste pro nás příliš dobří.
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Žádost o vstup do klanu SAM
Jméno:
Pohlaví (pokud nemáte jméno v CZ/SK jazyce):
Herní nick (přezdívka):
Věk:
Bydliště (město):
Národnost:
Délka působení v MTA:
Dřívější klany:
Důvody opuštění předchozích klanů:
Aktivita ve hře (častost hraní):
Kontakt na vás (ICQ / Skype / jabber / QIP / mail):

Četl jsem všechna doporučení a pravidla na webové stránce
http://sam-clan.eu/index.php?site=forum_topic&topic=96 ?
ANO / NE (nehodící odpověď smažte)
Na další otázky odpovídejte pokud možno celými větami a rozepište se co nejvíce. Témata
v závorkách za otázkami vám mohou pomoci.

MÁM NĚJAKÉ DALŠÍ ZKUŠENOSTI ?
(programování / provozování serveru / psaní novinek / hraní jiných počítačových her s automobilovou tématikou)

JAKÉ MÉ VLASTNOSTI MOHOU PŘISPĚT A OBOHATIT VÁŠ KLAN A JAK?
(snaha zkoušet nové věci / týmová práce / smysl pro zábavu / dochvilnost / pečlivost / dlouhá doba trávená na PC)

JAKÝ TYP MAP HRAJI NEJRADĚJI A JAKÉ SERVERY KROMĚ SAM NAVŠTĚVUJI?
(DD / DM / Race / jiný mód než race / konkrétní příklady map – Wankenstein, Cross / zahraniční servery)

UMÍM OVLÁDAT NĚJAKÝ CIZÍ JAZYK V PSANÉ PODOBĚ?
(angličtina, němčina ... / hraní na cizích serverech / účast v zahraničních klanech a zkušenosti)

JAK HODNOTÍTE SVÉ ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI?
(vedení ostatních klanů / vedení tréninků / snaha porozumět problémům / hospodaření s časem / plnění úkolů a příkazů
nadřízeného – například clanleadera)
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Žádost do klanu FoX (platné od 17.7.2011):

Jak napsat žádost do našeho klanu
Celá žádost musí být psána v souvislém textu jako slohový útvar. Při ignoraci tohoto pravidla se
zbavujete možnosti opravy žádosti.
Pro napsání žádosti musí být čistý odehraný čas na severech +/- 24 hodin. V jiném případě nemá ani
cenu psát a vy se okrádáte o možnost opravy.
Co od vás chceme vědět: Jméno, herní nick, věk, místo bydliště (stát, kraj, město), délka působení v MTA,
vaše klanová historie a důvody odchodů, jiné zkušenosti (programování, grafika, videa), do jakého squadu
byste chtěl (dd/dm/race), proč zrovna FoX
Odesláním žádosti potvrzujete, že máte jen jednu možnost pro napsání žádosti!
Příklad: Ahoj, jmenuju se Kvído. Ve hře vystupuji pod nickem Kviduliin a je mi 20 let. Bydlím v obci Horní
Cerekev v kraji Vysočina, cojž napovídá, že jsem z České republiky. MTA hraju od konce prosince roku
2009, takže něco málo přes rok a půl . Za tu dobu jsem byl pouze v jednom klanu, ve kterém jsem byl téměř
celou dobu bůsobení na MTA a byl to klan PNK - Prostě Nějaký Klan. Z klanu PNK jsem odešel poté, co se
mi nelíbilo chování nového vedení poté, co staré odešlo. Co se týče různých zkušeností hrál jsem také po
několik let SA-MP. Velmi ovládám C +- Turbo, Pascal, PHP a další spoustu věcí. Chtěl bych nejspíše do DD
squadu, ačkoliv umím DM i Race. FoX jsem si vybral, protože myslím, že bych mohl zapadnout do kolektivu
a přispět svými zkušenostmi, které jsem pobral a naopak se ještě něco přiučit. Dále bych chtěl říci, že jsem
hráč, který nevyhledává konflikty a vše se snaží řešit s chladnou hlavou.

How to write application to our clan
Whole application must be written in continuous text as you can see in example. If you ignore this
rule, you can not rewrite your application.
If you wanna write application you have to play at least +/- 24 hours on our server. In other case it
does not have sence to write an application.
What we want to know about you: Name, game nick, age, adress (state, region, city), activity time in MTA,
your clan history and reasons why you left that clans, other experience (programming, grafic, videos), in
which squad are you interested in (dd/dm/race), why you choose FoX
You have just one attempt to send your application!
Example: Hi, my name is Kvído. My nick is Kviduliin and I'm 20 years old. I live in the village of Horní
Cerekev in Highlands County, you suggest that I am from the Czech Republic. MTA playing since the end of
December 2009, so a little over a year and a half. During that time I was only one clan, in which I was almost
all the time spent by the MTA and it was a clan PNK - Prostě Nějaký Klan ( english: Just Some Clan). The
clan PNK I left after I did not like the behavior of the new leadership after the old left. Regarding different
experiences, I also played for several years, the SA-MP. A very in control of C+- Turbo, Pascal, PHP, and
other many things. I would probably DD squad, although I can DM and Race. I chose FoX because I think I
could fit into the team and contribute their experience, which I took on the contrary, and even learn
something. I would also like to say that I am a player who does not seek conflict and try to solve everything
with a cool head.
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Žádost do klanu KME (platí od 9.8.2011):

Od 15.8.2011 23:45h. se musí psát žádost slohově!
SK:
Meno
Nick
Vek
Miesto bydlisko (mesto / kraj)
Štát
Dľžka pôsobenia na MTA
Klanová história
Prečo ste z predošlých klanov odišiel
Iné skúsenosti (napr. programovacie jazyky, hocičo)
Prečo práve KmE ?
Dalšie informácie o vás, ktoré by ste chcel povedať
Potvrdzujem že na žiadost mám len jeden pokus: (Ano / Ne)

PríkaldAhoj, volám sa Ján. V hrei mam nick Player112 a mám 15 rokou. Bývam v obci Klatov v kraji
Zahorská Bystrica, som zo Slovenskej republiky. MTA hrajem od konce leta roku 2010. Za tu dobu som bol v
jednom klane, v kteróm jsem byl celu dobu od kedy som hral MTA a byl to klan ... - .............. Z klanu ......
som odišiel preto,lebo sa mi nepačilo chovánie vedenia potom, čo staré odišlo. Co se týks rôzných
skuseností velmi ovládám Photoshop, Pascal, PHP a dalšie programy. KME som si vybral, pretože myslím,
že by som mohl zapadnut do kolektivu a prispiet svojmi skusenostmi, ktoré som pobral a naopak sa ešte
niečo priučit. Suhlasím s tím, že na žiadost mám len jeden pokus.

CZ:
Jméno:
Přezdívka:
Věk:
Bydliště:
Stát:
Jak dlouho hraješ MTA? :
Klanová historie:
Proč si z minulých klanů odešel?:
Jiné zkušenosti(napřiklad Vaše jazyky,Dovednost s programy atd.)
Proč zrovna KmE?:
Co by si chtěl
Potvrzuju že mám jen jednu možnost a žádost o vstup do klanu..ANO/NE

Příklad:
čau
jmenuju se Adam a v MTA: Vočk0
je mi 12 let ale na 12letého kluka si myslím že mám dobré schopnosti s PC
bydlím kousek od Prahy což
znaméná že pocházím z České Republiky
MTA už hrávám skoro 2 roky a na vlnách
SMT serverech rok..
klanů jsem měl hodně proto vám napíšem nejdůležitější
Jako začátečník jsem si troufl rovnou vytvořit klan se jménem DsT=Dangerous Strong Team
potom jsem byl také v BJ,xXx,~>BoS|,Nexus|,NR,
Jako jedinný klan u mě který se rozpadl je BJ jinak jsem klany střídal kvůli tomu že druhý klan měl pro mě
více nabídek a byl pro mě lepší..
Na PC dělám trochu grafiky v Photoshopu CS 3, také umím PHP Mysql a Linux,...protože umím PHP Fusion
tak dělám weby zdarma na přání
Už od serveru SAM se znám s Jozefem(slonem SRY ) a s AsTaTem
jsou to 2 roky ....Jozef mi příde jako dost velký Skill a je sním zábava a hlavně jsem chtěl vždy být s ním ve
stejném klaně
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Žádost do klanu SmD (platí od 27.1.2012):
If you would like to join our clan you must have the support of at least one of the
members of the clan.
Please write the application, and to talk with the leaders.
Model Application
• Nick
• How many clans have you been?
• How long do you play?
• Favorite Map
• From whom do you support?
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Žádost do klanu OldS. (platí od 30.1.2012):

Otázky na které nemůžete odpovědět třeba že něco nemáte vyplňte takto: (IcQ: n/a)...
Osobní
Jménu a Příjmení:
Národnost:
Bydliště:
Věk:
Info
Nick:
Současný klan:
Vaše historie na MTA:
Důvody opuštění jednotlivých klanů:
Vaše délka působnosti:
Vaše zkušenosti:
Do jakého týmu by jste chtěli:
Důvod vstupu do OldS:
Otázky
Vaše další aktivity:
Jiné hry co hrajete:
Máte zkušenost s programováním? Jestli ano tak jakou:
Co vás baví/nebaví:
Vaše vůdčí schopnosti:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Here is an example of how an application should look like...
Please make your application are listed accurately modeled...
The questions that we can not answer something you do not need to fill out the following: (ICQ: n / a )..
Personal
Name and Surname:
Nationality:
Location:
Age:
Info
Nick:
Name and Clan:
History on your MTA:
The reasons for leaving the individual clans:
Your length of scope:
Your experience:
To what team you would like:
Reason for entering Olds:
Info
Your next activities:
Other games you play:
Do you have experience with programming? If so, how:
What do you enjoy / not like:
Your leadership skills:
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