
Proč ses rozhodl(a) pro Worms?

Ani ne tak rozhodl, spíš si mě to nějak našlo samo. Worms hraju už asi 7 let s velkejma přestávkama. Ale 
teprve až před 4 rokama to začalo být vážnější protože jsem objevil Wormnet. 

Kdy jsi začal(a) hrát červíky?

Poprvé jsem se s červama seznámil v podobě demoverze Worms World Party jako příloha k časopisu 
LEVEL. Bylo to v roce 2001 a tehdy jsme s bratránkem hráli to demo s dvěma mapama pořád dokola :D.

Kolik času věnuješ hraní WA?

Kdysi hodně. Dá se říct, že už to hraničilo se závislostí. Poslední dobou už jen jednou za čas se známýma 
lidma nějakej ten přátelák.

Kolik času ti zabere programování WA, tvorba webu apod.?

Tohle se mě přímo netýká, ale občas se S&S probírám a řeším třeba vzhled a organizaci webu. A kolik 
času? Docela málo, když to porovnám s časem, který jsem na PC promarnil volovinama.

Tvá nejoblíbenější zbraň?

Na laně bazuka, pěšky lano :D. Ale ne, pěšky asi granááát.

Nejoblíbenější herní mód?

Dlouho jsem přemýšlel jestli ttrr nebo bng, ale vítězem se stává - time trial/rope race (ttrr).

Oblíbený přízvuk (mluva červíků)?

 Určitě defaultní „english“. Mám ho rád, neměnil bych.

Proč (ne)používáš WormKit?

WormKit prozatím nepoužívám. Určitě nabízí zajímavé a užitečné pomůcky, ale ještě jsem je nepotřeboval. 
A pokud jde o modul RubberWorm, ten asi ani nikdy používat nebudu. Jsem dost kontroverzní typ a hraju jen 
staré dobré osvědčené módy. A všelijaké srandy z RubberWorm mě vůbec neberou.

Jak vidíš WA za 5 let?

Stějně jako teď. Myslím, že WA má už delší dobu stejnej počet hráčů. Polovina z nich jsou lidi kteří tu hru 
hráli, hrajou a budou hrát. A druhá polovina jsou lidi, kteří stále odcházejí a přicházejí noví. Na stabilitě Worms 
komunity mají velkou zásluhu členové „Deadcode týmu“. Neustálé vydávaní nových verzí hry láká nováčky a 
udržuje staré hráče. Tím pádem hra neumírá, právě naopak. 

Taky bych rád poděkoval týmu Worms Česky za udržování česko-slovenské komunity.

Koníčky mimo PC:

Když není PC, tak rád čtu, cestuju a přemýšlím nad nesmrtelností brouka.

Oblíbená kniha:

Hobbit od Tolkiena a  Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Nosíte svůj ručník všude sebou?

Oblíbený film:

Jsem velký fanda žánru Sci-Fi, ale takový to rozumný Sci-Fi, nějaký ty dnešní přehnaný americký výtvory 
jsou prostě příliš. Takže stoprocentně je to Svět podle Prota aneb K-PAX.

Oblíbené jídlo:

Řízek z pravý vepřový svíčkový. ;-)

Oblíbený nápoj:

Zelený nebo černý čaj s mlíkem. 

Zlozvyky:

Znáte lidi co dokážou hýbat ušima? Patřím mezi ně a už mě to štve, protože to stále nějak podvědomě 
dělám. To pak když si nasadím brýle, tak mi na nose pěkně lítaj :D, takovej tik no, musím se toho co nejdřív 
zbavit.

Vzory v životě:

Inspiraci a motivaci si beru z různých postav filmů a sitcomů. Ale přímo nějakej konkrétní vzor asi nemám.

Životní motto:

Motto zatím nemám. Ale snažím se o optimizmus, cílevědomost a „nechovat se jak idiot“. S tou 
cílevědomostí mi to zatím moc nevychází, ale věřím, že se to v budoucnu změní.



Místo, které bys rád(a) navštívil(a):

Jak jsem říkal, jsem Sci-Fi fanda, takže nějaké ty mimozemské světy :P. 

Co tě rozesměje:

Ani tak ne vtip, ale často kdejaká blbost. Jo a, jsem ten typ, kterej dokáže bavit lidi i sám sebou, ale všeho s 
mírou. :-)

Nejhloupější dotaz, který ti kdo položil:

Tak to si opravdu nepamatuju.


