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Anotace 

Práce se skládá ze 3 částí, tím je teoretická část, metodologie a analytická část. Pokouší 

se o zanalyzování trollingu v českém a slovenském on-line prostředí, konkrétně ve hře World 

of Warcraft. Práce se věnuje tématům jako jsou specifika virtuálního prostoru, virtuální identitě 

a genderovým stereotypům zde se vyskytujícím. Je zarámována do teorie Ervinga Goffmana 

On Face-Work, ze které čerpá informace ohledně chování v osobních interakcích a porovnává 

je s interakcemi v prostředí hry World of Warcraft. Pomocí kvalitativních metod a obsahové 

analýzy chatu poskytuje pohled na trolling v prostředí on-line her, typologii aktérů trollingu, 

jejich strategie a zdroje, ze kterých čerpají provokace.  

 

Annotation 

The thesis consists of 3 parts, the theoretical part, the methodology and the analytical 

part. He tries to analyze trolling in the Czech and Slovak online environments, specifically in 

World of Warcraft. The work focuses on topics such as the specifics of virtual space, virtual 

identity and gender stereotypes here. He is framed in the Erving Goffman On Face-Work 

theory, drawing information from the theory on personal interaction behavior and comparing 

them with interactions in the World of Warcraft environment. Using qualitative methods and 

chat analytics provides a view of trolling in on-line environments, a typology of trolling actors, 

their strategies and resources from which they draw their provocations. 
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1. Úvod 

V souvislosti s rozvojem technologií a obecně se rozšiřujícím povědomí o internetovém 

prostředí se vytváří mnoho možností pro výzkum jednotlivých online prostředí. Ve volném čase 

se stále více lidí uchyluje k internetu a vyskytují se tak nová témata a výzkumná pole, která 

může řešit akademická obec. Konkrétně se rozšiřuje i herní průmysl, což mě vedlo k zaměření 

mé bakalářské práce na toto téma. Velmi rozšířenou aktivitou jsou on-line hry, které umožňují 

nejen požitek ze hry, ale i určité sociální interakce zprostředkované hrou.  

Obecně na internetu se začal objevovat nový fenomén, který souvisí s anonymitou 

internetu a tím je trolling. Jak jsem již zmínila, již před výzkumem jsem se věnovala této hře a 

věděla jsem, že trolling v tomto prostředí je poměrně běžnou záležitostí, což mi skýtalo prostor 

k výzkumu. Vzhledem k tomu, že jsem se osobně věnovala hraní hry World of Warcraft, 

rozhodla jsem se pro výzkum právě v tomto prostředí, a to i kvůli popularitě této hry a množství 

sociálních interakcí, které hra nabízí. Přestože zahraniční literatura se tomuto tématu věnuje 

poměrně ve velké míře, v domácích podmínkách je možné nalézt výrazně méně informací na 

toto téma, což byl další impuls, který mě vedl k tomu se tomuto problému věnovat. 

Ve své práci se zaměřím na tzv. trolly, tedy provokující jedince, ve spojitosti s názory 

na maskulinitu a feminitu ve hře World of Warcraft. Cíl mé bakalářské práce tedy spočívá v tom 

pomocí kvalitativních metod zjistit, jaké způsoby provokací trollové využívají, jak je možné se 

jim bránit, jak se k nim staví ostatní hráči dané hry a jaké jsou rozdíly, a naopak společné 

vlastnosti interakcí v reálném a on-line prostředí v souvislosti s provokatéry. Pokusím se dále 

vytvořit jakýsi vhled do tohoto tématu a kategorizovat jednotlivé aktéry a možnosti, kterými 

jsou schopni provokovat ostatní hráče. 
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2. Teoretická část 

2.1. Trolling v prostředí online her 
2.1.1. Definice trollingu 

Trolling je pojem, který se začíná objevovat nově v českém jazyce a označuje specifické 

chování člověka. Jedná se o člověka, kterého baví vyvolávat hádky pomocí prvoplánových 

útoků. Ostatní uživatelé se často nejprve snaží danému jedinci domluvit, ale provokatér (troll) 

stále útočí a do hádky zapojuje čím dál více uživatelů. Provokatér se následně baví chaosem, 

který vyvolal (Pavlíček, 2010). Právě z důvodu nízkého prozkoumání tohoto tématu jsem se ve 

své bakalářské práci rozhodla zabývat tímto fenoménem.  

V minulosti byl trolling někým vnímán pouze jako odesílání provokativních zpráv 

jiným uživatelům internetových služeb. V současnosti termín zahrnuje odesílání jakýchkoliv 

zpráv či informací, které uživatele obtěžují, provokují, nebo na ně útočí (Kopecký, 2015: 89). 

Trollové sami sebe považují za ironicky lhostejné a zapojují sami sebe do své hry v 

rámci her. Cílem jejich hry je rozhněvat ostatní lidi, aniž by věděli, že jsou trollováni. Nemají 

hlubší záměr, jako poukázat na své zájmy nebo názory (např. politické), skutečný záměr 

trollingu nejde rozpoznat. Ale ať je to úmyslný, nebo ne, trolling je škodlivý stejně jako jiné 

formy nenávistného chování (Higgin, 2015: 12). 

Pro zjednodušení lze trolling rozdělit na tzv. „kudostrolling“, který má za cíl primárně 

pobavit publikum, a na tzv. „harmtrolling“, jehož cílem je ublížit buďto konkrétní osobě, nebo 

skupině. Nejčastěji se v praxi setkáváme s kombinací obojího. Trolling souvisí taktéž s 

falešnou, či podvodnou identitou. Provokatér pronikne do skupiny, stane se jejím legitimním 

členem a posléze začne narušovat aktivitu skupiny, vyvolávají hádky či hněv, ale zároveň se 

brání svému odhalení (Kopecký, 2015: 90). 

 

2.1.2. Specifika virtuálního prostředí 

Pro vstup do hry a následnou interpretaci trollingu je nutné se zaměřit i na aspekty, které 

zahrnují virtuální svět a pomáhají s pochopením vzniku trollingu a jeho výrazné rozšíření ve 

virtuálním světě. Následující zjištění výrazně pomohla s analýzou této práce. 

 

2.1.2.1. Anonymita 

Ve virtuálním světě mají jedinci méně zábran než v realitě. Na internetu obecně záleží 

lidem méně na názoru ostatních. Běžná omezení a normy komunikace nemusí tedy ve 

virtuálním prostředí často platit. Anonymita je velmi důležitou vlastností virtuálního prostředí 
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a chování uživatelů internetu se výrazně mění, pokud mají či nemají důvěru ve svou anonymitu 

(Šmahel, 2003: 13-14). 

Le Bonn (1998) tvrdí, že jedinec získává v davu pocit moci a ta dovoluje dát průchod 

pudům, které by jako osamocený jedinec potlačil. Dav dopomáhá k určitému pocitu anonymity, 

takže jedinec svým pudům podlehne spíše, jelikož v davu mizí pocit zodpovědnosti, jímž je 

jako jednotlivec svázán. Anonymita na internetu má stejné důsledky jako anonymita lidského 

davu. Možná by se dalo říci, že z určitého pohledu působí silněji. Další možnou příčinou 

přeměny internetu v prostředí bez zábran je silné oslabení přijímání sociálních rolí v průběhu 

interakce, kvůli čemu se redukují i sociální normy (Šmahel, 2003: 14-15). 

 

2.1.2.2. Obecná specifika 

V následujících řádcích zmíním některé fenomény, kterými je prostředí virtuálního 

světa specifické. Nedá se říci, že každý z fenoménu nutně platí pro každého uživatele internetu. 

Jednotlivé fenomény působí různou intenzitou na každého jedince a liší se i vlivem na ně. Tyto 

fenomény již při vstupu do online hry ovlivňují chování a celkově vnímání virtuálního světa 

(Šmahel, 2003: 22). 

Větší otevřenost je jedním z těchto fenoménů. V prostředí internetu mizí bariéry, lidé 

jsou pak odvážnější a výřečnější, panuje zde výrazná otevřenost, smělost a uvolněnost. V 

prostředí internetu mizí strach a úzkosti, což podporuje předchozí fenomén větší otevřenosti. 

K tomu může pomáhat také asynchronicita konverzace čili není nutné reagovat hned a je možné 

si odpověď promyslet. Důležitým prvkem je tzv. neutralizace statusu, kdy jedinec považuje za 

nepodstatné, jaké postavení v reálném světě má on-line komunikující. V prostředí internetu a 

online her je jsou také zajímavým fenoménem sexuální narážky. Častější sexuální narážky se v 

prostředí internetu berou spíše jako neutrální faktor a jako fakt, se kterým je nutné se vyrovnat. 

Virtuální prostředí otevírá však také i lepší možnosti lží a přetvářek. Virtuální identita totiž 

umožňuje používání nejen pravé identity, ale i falešné identity a podle potřeby ji měnit 

(Divinová, 2005: 26-31) (Šmahel, 2003: 23-25). 

Fenomény zmíněné v předchozím odstavci jsou pravděpodobně částečně způsobeny 

fenomény jako je absence sankcí v prostředí internetu. Ať už ze strany skupiny, se kterou 

jednají, nebo ze strany konkrétního jedince. Dalším takovým fenoménem je pocit fyzického 

bezpečí. Jedinci, se kterými skrze virtuální prostředí komunikujeme, nejsou obyčejně fyzicky 

přítomny, je pravděpodobné, že bydlí velmi daleko, a proto nás nemohou ohrozit. Stejně tak 

nemůže jedince nikdo kritizovat za to, jak vypadá, či jak se tváří. S tím je úzce spojen i fenomén 
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pocitu anonymity, který je základní proměnnou, která ovlivňuje chování i cítění lidí v prostředí 

internetu. Mimo jiné umožňuje také otvírat témata, která by byla v osobním střetu nepřípustná. 

Asi posledním velmi důležitým fenoménem je možnost ukončení kontaktu a přerušení 

konverzace kdykoliv, a proto konverzace pro jedince nemusí být tolik nepříjemná, ani 

ohrožující (Šmahel, 2003: 24-27) (Divinová, 2005: 26-31). 

 

2.1.2.3. Virtuální identita 

 „V prostředí internetu se nenachází jedinec jako fyzický subjekt, ale zachází se zde 

pouze s reprezentacemi sebe sama“ (Šmahel, 2003: 39). Virtuální reprezentace tedy uchovává 

informaci o tom „kdo jsme“ v prostředí on-line hry, jakou zde máme přezdívku („nick“), jaká 

je v tomto prostředí naše historie a jakého statusu jsme v této virtuální společnosti dosáhli 

(Šmahel, 2003: 40). Internet je uzpůsoben k záměně identit, která se může odlišovat, ale také 

může být stejná. Je možné zde neomezeně měnit svůj vzhled, věk, pohlaví i minulost. V případě 

takové hry s identitou jsou některé identity propracovány do detailu, jiné méně. V on-line 

prostředí je navíc možnost rozhodnout se, jaké informace o sobě dáte dané komunitě k dispozici 

a jaké ne či se prezentovat neuceleně (Divinová, 2005: 34-36). V textech ve své analýze 

předpokládám výrazné dokazování společenského statusu právě pomocí úspěchů, kterých 

jedinci dosáhli a zpětné snižování jejich významu provokatéry. 

 

2.1.3. Vliv skupiny a vliv virtuální přezdívky 

Přizpůsobení se normám skupiny probíhá ve virtuálním prostředí podobně jako v realitě. 

Ke změně virtuálního „já“ může dojít i prostřednictvím vlivu virtuální přezdívky („nicku“), 

hlavně tedy tím, jak okolí tuto přezdívku vnímá. Okolí často předpokládá, že lidé budou jednat 

v souladu se svou přezdívkou, změna virtuální role probíhá tedy z části bez vlastní vůle, a to 

přizpůsobením představě okolí (Šmahel, 2003: 58). 

 

2.1.4. Agrese na internetu 

K agresi na internetu může výrazně přispět frustrace, která je způsobená pomalou 

odezvou internetu. V běžné komunikaci je odezva výrazně rychlejší, oproti tomu odezva 

v online prostředí výrazně roste. Přispět k frustraci může i nefunkčnost serveru, výpadky 

internetu a výsledná ztráta komunikace či rollback1. Dalším důvodem agrese ve virtuálním 

                                                 
1 operace, která v databázových technologiích vrací databázi do nějakého předchozího stavu 
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prostředí je anonymita. Není možné, aby jedinec osobně oplatil chování ostatních vůči jeho 

osobě, a tak se celkově snižují obecné sociální konvence a normy. Dalším rysem přispívajícím 

k agresi je spontánní projevení emocí na internetu. V důsledku jednoduchosti odeslání zprávy 

nemá jedinec příliš mnoho prostoru se před odesláním uklidnit. V realitě je daleko více 

možností vyjádření své agrese (např. mimikou, změnou tónu, zvýšením hlasu, gestikulací), 

naproti tomu ve virtuálním prostředí tolik prostředků není (Šmahel, 2003: 79-81) (Divinová, 

2005: 29).  

Problémem v agresi na internetu je to, že druhého nemůžeme vidět. Provokatér si může 

myslet, že si ze druhého dělá pouze legraci, ale provokovaný jedinec tu situaci nemusí vidět 

stejně. Právě proto, že není možné vidět druhému do tváře, nemusí si uvědomit, že druhému 

ubližuje. (Černá, 2013: 24) 

 

2.1.5. Genderové stereotypy 

Dříve se mnoho teoretiků domnívali, že v prostředí internetu by bylo možné vytvořit 

prostředí bez genderových stereotypů a předsudků. Opak se však ukázal pravdou. (Penny, 2013: 

2) Genderové stereotypy jsou ve hrách poměrně výrazné. Už jen programátoři při tvorbě 

virtuálních světů mají velký vliv na hru a jedná se primárně o „mužský“ svět, kde ženy mají 

poměrně slabou pozici ať jako hráčky, či tvůrkyně. To souvisí se stereotypní představou hráče 

her jako geeka, který nemá nic na práci a jeho sociální život je minimální. Chování v online 

hrách by mohlo být způsobeno přijímáním genderových stereotypů, tedy že ženy nemají oproti 

mužům výrazné schopnosti ve vztahu k technice, potažmo k počítačům a počítačovým hrám 

(Šimůnková, 2006: 353). Ve virtuálním prostředí se u mužů často posiluje pocit dominantního 

postavení k ženám. To je možná z části způsobeno tím, že deindividualizace2 má vliv na 

posílení stereotypů chování (Šmahel, 2003: 17-18).  

 

 

2.2. Interakční rituály – Erving Goffman 
 Práce bude z velké části zasazena právě do knihy Interaction ritual: essays on face-to 

face behavior od Ervinga Goffmana, který popisuje sociální rituály v osobní komunikaci. Tuto 

knihu jsem si vybrala z toho důvodu, že mým cílem je porovnat osobní interakce a interakce ve 

                                                 
2 proces redukce až ztráty pocitu vlastní individuality 



8 

 

virtuálním prostředí a pokud možno zjistit, z jakých důvodů se může trolling v prostředí online 

her vyskytovat.  

 

2.2.1. Jednání v sociálních interakcích a Goffmanovo pojetí pojmu „tvář“ 

Goffman tvrdí, že každý člověk žije ve světě sociálních interakcí a koná v linii vzorců 

verbálního a nonverbálního jednání. Zavádí pojem tvář, což označuje za pozitivní sociální 

hodnoty, které člověk vyžaduje a předpokládá od ostatních vůči svojí osobě v jednotlivých 

setkáních. Jedná se o obraz sám sebe vymezen ve schválených sociálních atributech, na kterém 

by se měli ostatní podílet. Tvář je tedy sociálním konstruktem. Jedinec se může nacházet ve 

stavu „in face“ nebo „out of face“ („wrong face“), přičemž v prvním případě se jedná o člověka 

sebevědomého, jistého sám sebou, naopak v druhém případě se jedná o člověka, který byl 

vyveden z rovnováhy, je frustrován nebo došlo ke zranění jeho pocitů. Ovládání emocí a 

zachování sociálního obrazu je považováno za důstojné a je ve společnosti ceněno. Z pohledu 

Goffmana je člověk svým vlastním věznitelem, jedná se o tzv. fundamentální sociální 

přinucení. V sociálních interakcích se předpokládá respektování tváří ostatních lidí a kvůli 

vcítění do pocitů jiných. Ten, kdo je svědkem jiného ponížení a na situaci nereaguje, je v naší 

společnosti označován za necitelného. Vzájemné respektování se udržuje zejména 

v rozhovorech tváří v tvář. 

 

2.2.2. Face-saving aneb zachování tváře 

Podle Goffmana existují 2 typy zachovávání tváře – defensivní (obranné) a protektivní 

(ochranné). V prvním případě se jedinec snaží zachovat svou vlastní tvář, v případě druhém 

chrání tvář ostatních. Tyto 2 typy se často používají současně. Aby mohl jedinec ohrozit či 

narušit něčí tvář, je nutné, aby vypadalo, že útočník hraje nevinně, útok je pouze neúmyslný a 

je nutné předvídat důsledky daného útoku (Goffman, 1967: 5-15). 

Goffman dále definoval základní procesy, které vedou k ochraně tváře. Za nejjistější 

proces označil vyhýbající se proces, kdy se jedinec vyhýbá setkání, kde je ohrožení tváře 

běžnou záležitostí. Pod tento proces také patří opuštění tématu a vyhýbání se nevyřčeným 

faktům, které mohou implicitně nebo explicitně ohrozit tvář. Určitou možností je také 

neutralizování útoku tím, že všichni předstírají, že k narušení tváře nedošlo.  

Druhým procesem je proces nápravný, kdy účastníci v setkání selžou v obraně tváře, 

která je v rozporu s předsudky sociálních hodnot, které jsou udržování a není možné takovou 
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událost přehlížet, dají účastníci incidentu akreditovaný status, tedy ho zhodnotí jako ohrožení, 

které si zaslouží oficiální pozornost a následně podniknou kroky k opravě tohoto incidentu.  

V tomto vztahu zavádí pojem interchange, což je posloupnost kroků, podle kterých 

účastníci pokračují v případě ohrožení tváře a snaží se znovu ustanovit rituální rovnováhu. 

Prvním krokem v takovém případě je výzva, kdy účastníci věnují pozornost prohřešku 

vytvořením návrhu, který vrátí události zpět do rovnováhy. Posléze pachatelé dostanou možnost 

napravit svůj přestupek, popř. ukázat, že co se původně zdálo jako ohrožení tváře je ve 

skutečnosti jen bezděčný úkony nebo vtip, který není myšlen vážně. Pokud se prokáže 

pachatelova vina, je nucen buďto poskytnou kompenzaci raněnému, nebo musí být pachatel 

potrestán. Po tomto procesu vystupuje jedinec jako nová, napravená osoba a získá opět důvěru 

ostatních účastníků setkání a může být součástí rituálních procesů. Osoba, která byla poškozena 

následně přijímá kompenzaci, dojde k obnově expresivního pořádku, odpuštění a následně i 

projevení vděčnosti za odpuštění. Goffman však upozorňuje na to, že některé kroky 

interpersonálního rituálního chování mohou být vynechány.  

Pokud pachatel odmítá vrátit své chování do rovnováhy, dochází k vychýlení 

z korektního cyklu interchange. Ve chvíli kdy nastane takováto situace, musí se účastníci 

uchýlit k netaktní násilné odplatě vůči osobě, která odmítla dbát na varování. Další možností je 

vystoupit ze setkání viditelně oprávněně podrážděně a pobouřeně, ale také sebevědomě a 

ospravedlnitelně. Oba tyto kroky ukazují na nesouhlas s útočníkem a jeho zpochybnění jako 

interagující osoby. Obě tyto strategie zachovávají tvář, ale na druhou stranu poškozují hodnoty 

nastavené ve společnosti (Goffman, 1967: 15-24). 

 

2.2.3. Agresivní použití face-worku 

Goffman pojednává dále také o agresivním použití face-worku. Pokud skupina přehlíží 

veřejné uražení, může jedinec ponechat ostatní v neuspokojivé interchange a ukázat ublížení 

na citech, které ostatní tlačí do pocitu viny, výčitek a ponechává je v rituální nerovnováze. 

V interchange jsou diváci nezbytnou součástí boje. Běžnou metodou obou stran je uvádět 

pozitivní fakta o sobě a negativní fakta o ostatních. Poražený musí tiše přijmout prohru a pokusit 

se zlepšit v další interchange. Pokud někdo úspěšně odvrátí iniciátora (agresora), musí se smířit 

s prohrou a ztrácí svou tvář. Agresor může ve výsledku ztratit více, než co by získal výhrou 

(Goffman, 1967: 24-27). 

Zajímavostí ve face-worku je to, že pokud je osoba, která má nezjevné negativně 

hodnocené vlastnosti, často shledává vhodným začít setkání s nenápadným doznáním jeho 
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selhání s osobou, která je o tom neinformovaná. Následně je jedinec chráněn před tím, že ostatní 

budou dělat znevažující poznámky o jeho negativních vlastnostech, a navíc setkání působí, že 

se odehrává v přátelském duchu (Goffman, 1967: 27-30). 

 

2.3. Výzkumný problém 
 

Tato práce je věnována trollingu ve hře World of Warcraft (WoW). Vzhledem k 

popularitě a cílové populaci, která má již jistě značnou zkušenost s trollingem, je právě tato hra 

vhodnou pro můj výzkum. Ve své práci se zaměřím na tzv. „trolly“, tedy provokující jedince, 

ve spojitosti s názory na maskulinitu a feminitu ve vybraných online hrách. Budu vyhledávat 

v chatu zprávy spojené s trollingem a genderovými znaky a zaznamenávat je. Metodou pro 

výzkum jsem si zvolila nestandardizované zúčastněné skryté pozorování, kde budu sledovat a 

dále zaznamenávat trolling a reakce na něj jak ze strany hry, tak ze strany hráčů. Jako způsob 

analýzy budu používat obsahovou analýzu chatu. 

  

 K zarámování do sociologického kontextu jsem si vybrala teorii Face-worku od Ervinga 

Goffmana, který popisuje jedince v sociálních interakcích. Jedinec má pocit, že se od něj něco 

očekává, a tak to také dodržuje a udržuje podle toho svou tvář. Je zavázán udržovat svou tvář i 

vůči ostatním účastníkům. Face-work slouží k maření incidentů, což jsou události, které 

implicitně ohrožují tvář. Staví se k interakcím jako k rituální hře, kde probíhají habituální a 

standardizované praktiky (Goffman, 1967: 5-10). 

  

 Přímo o trollingu v herním prostředí zvláště v České republice není příliš mnoho 

informací, více informací a výzkumů však najdeme v celkovém kyberprostoru. Například 

existuje výzkum trollingu v asynchronní komunikaci zprostředkované počítačem od Claire 

Hardaker, která popisuje anonymitu a s ní spojený pocit beztrestnosti a svobody na internetu. 

Kromě toho existuje ale i průzkumná studie trollingu v online hrách od Scotta Thackera, kde 

se zkoumala zejména četnost trollingu, druhy a důvody trollingu a v neposlední řadě i důsledky 

trollingu na sebevědomí. Jeden z dalších výzkumů byl na téma, jak gender ovlivňuje vnímání 

a reakce na trolling (který vnímají autoři jako online deviaci) od Pnina Fichmana a Madelyn 

Rose Sanfilippo. Online prostředí, avšak ne konkrétně trollingu se v české literatuře věnuje 

z psychologického pohledu zejména David Šmahel v knize psychologie a internet: děti 

dospělými, dospělí dětmi. 
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Výzkumné otázky:  

1. Jaké jsou možné způsoby bránění se tzv. „trollům“?  

2. Jaký je přístup trollingu v online hrách ve vztahu ke genderu? 

3. Jaké jsou rozdíly v reálném světě a v prostředí on-line her? 

  

 Z chatu bych chtěla zjistit, jak se trollingu brání oběti trollingu a celkově hráči, či jestli 

se tomu spíše poddávají, nebo dokonce ve výsledku spolupracují. Bude mě zajímat i trolling 

ve vztahu ke genderu, zda se maskulinita a feminita bere jako něco kladného, nebo jestli je 

k tomu naopak přistupováno negativně. V neposlední řadě se chci zabývat tím, jaké jsou 

rozdíly v osobních interakcích a interakcích v prostředí on-line her. 

  

 Ve své práci bych chtěla kategorizovat aktéry trollingu, vymezit jejich strategie a 

celkově se věnovat i tématům a prostředkům, kterými provokatér útočí. Předpokládám zjištění, 

že nejvhodnějším způsobem zamezení trollingu je ignorování tohoto fenoménu a zároveň 

z přečtené literatury výrazný rozdíl mezi postavením genderu ve hře a posílením genderových 

stereotypů.  

 

3. Metodologie 

 Ve svém výzkumu jsem se rozhodla využít skryté pozorování, a to z důvodu potřeby 

pozorování běžných interakcí. Skryté pozorování jsem si zvolila z toho důvodu, že kdyby byla 

odhalena identita výzkumníka, mohly by být omezeny a ovlivněny interakce mezi 

zúčastněnými. Mým cílem není ovlivňovat hráče a případné provokatéry, ale pouze pozorovat 

interakce mezi hráči vznikající, proto jsem se rozhodla pro pozorování nezúčastněné.  

 

3.1. Výběr vzorku 
 Pro analýzu jsem si vybrala hru World of Warcraft a to z toho důvodu, že z vlastní 

zkušenosti vím, že trolling se v této hře vyskytuje často, a tudíž bude mnoho příležitostí tento 

fenomén sledovat. Jedná se o hru, která umožňuje výrazné interakce mezi hráči a taktéž psaní 

dlouhých v textů v guild (skupina lidí, kteří mají podobné zájmy ve hře a účastní se společných 

aktivit v ní), realm channel („kanál“ ve hře, kde se hráč nachází), raid a dungeon (konkrétní 
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skupinové aktivity umožněné hrou) nebo soukromých zprávách. Ve všech těchto seskupení je 

možné soukromě i veřejně interagovat s ostatními hráči. 

 Pohybovala jsem se v online prostředí ve hře World of Warcraft přibližně od října 2017 

do dubna 2018 vždy ve večerních hodinách, nejčastěji o víkendech, přibližně v čase od 18:00 

do 2:00. V tuto dobu jsem sledovala realm channel ve Stormwindu (hlavním městě lidí této 

hry), kde vzniká nejvíce konverzací a hledala jsem prvky trollingu, přičemž nejvíce jsem se 

soustředila na psaní Caps lockem, který je pro trolling velmi typický. Následně jsem se snažila 

zaměřit na trolling s genderovou tématikou.  

 

3.2. Generování sběru dat 

 Generování dat se bude odehrávat nejčastěji v pozdějších hodinách, jelikož právě 

v tento čas předpokládám větší aktivitu provokatérů. To předpokládám jednak ze zkušenosti a 

také protože trolling očekávám zejména u starších jedinců, kteří přicházejí z práce nejčastěji 

k večeru. Pro záznam rozhovorů použiji addon (dodatek ke hře), jehož používání tato hra 

umožňuje. Jedná se o addon WoW Instant Messenger (WIM). Tento addon umožňuje 

zkopírovat texty přímo ze hry a není nutné je přepisovat, nebo je mít v podobě screenshotu, což 

značně ulehčí mou práci. Je schopný zaznamenávat rozhovory v jakémkoliv chatu (guildě, 

realm channel i raidech).  

 

3.3. Etika výzkumu 

Budu používat skryté pozorování, s čímž se výrazně pojí i etický kodex. Informace, které jsou 

dány na internet jsou běžně dostupné veřejnosti, takže se může zdát, že pro lidi, kteří informace 

vkládají, není problém, aby byla data použita do výzkumu. Problém je v tom, že někteří lidé 

mohou mít problém s použitím dat do výzkumu a předpokládají, že poskytnuté informace 

budou zachovány pouze v dané komunitě. Proto je nutné řešit etické otázky i v mém případě, 

kdy obyčejně chat zůstává pouze v herní komunitě WoW (Kozinets, 2010: 136-138). 

V případě potřeby informovaného souhlasu je nutné zvážit, zda se jedná pouze o běžné 

interakce, kde se nezajímáme o osobnost daného člověka, nebo o data, přes které může být 

jedinec skrz výzkum přímo či nepřímo identifikován. U první možnosti není naprosto nezbytné 

získat informovaný souhlas, ve druhém případě je souhlas dobré sehnat (Kozinets, 2010: 140-

142). V mém případě zkoumám pouze interakce, tudíž informovaný souhlas nežádám, a to 

jednak z důvodů obtížnosti jeho získávání v mém případě, jelikož jsem v průběhu výzkumu 
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získala mnoho dat a nereagují zde pouze provokatéři, ale také ostatní jedinci, jichž se to týká 

nepřímo a bylo by obtížné kontaktovat všechny, kteří reagovali na trolling a zároveň by bylo 

složité i jejich kontaktování, protože není jistota kdy a jestli opět budou ve hře online. Dalším 

důvodem je v podstatě nulové riziko vypátrání dané osoby, jelikož nicky (přezdívky) jsou 

používány téměř výhradně pouze ve hře. V mém případě se nebude jednat o zcela běžné chování 

a klasické interakce v reálném životě, ale není zde žádné spojení identit se získanými daty (data 

se objevují pouze ve hře), a tak jsem se rozhodla využít předpokládaný souhlas. To mi 

umožňuje i skutečnost, že v online prostoru, konkrétně ve hře WoW by se trolling dal považovat 

za běžné interakce.  

Z hlediska etického kodexu je doporučováno pseudonymy ve výzkumu neponechávat 

stejné, jelikož lidé se o reputaci svého pseudonymu starají, a navíc je možné pseudonym 

v kyberprostoru jednoduše vyhledat (Kozinets, 2010: 144-145). Rozhodla jsem se však pro 

potřeby daného výzkumu zanechat původní přezdívky, a to z důvodu, že může určitým 

způsobem souviset s mým výzkumným problémem, a tudíž je nutné ji zachovat. Jedná se o 

pseudonymy, které hráči využívají převážně pouze v dané hře a bylo by obtížné dohledat 

člověka, který se za pseudonymem skrývá.  

 

3.4. Úprava dat před analýzou 

 Jak jsem již zmínila, pro lepší sběr dat jsem použila add-on WIM, který umožňuje 

zkopírovat všechny konverzace z nejrůznějších kanálů. Přepis dat jsem použila pouze 

v několika případech, kdy jsem neměla add-on zapnutý, v ostatních případech nebyl nutný, 

pouze jsem z dat vymazala údaje, které jsou důležité pouze pro hru, nikoliv pro mou analýzu 

(jako např. skládání skupin na různé aktivity ve hře). Ve dvou případech jsem smazala příjmení 

provokatérů, které byly v chatu zmíněné z důvodu zachování anonymity výzkumu. Pro analýzu 

textů jsem ve hře vyčkávala na okamžik, kdy trolling zaznamenám a následně jsem konverzace 

kopírovala nehledě na téma trollingu. Posléze jsem se blíže věnovala zejména otázkám 

genderu. 

 

3.5. Analytická metoda 
 Jako analytickou metodu jsem si zvolila obsahovou analýzu, jejímž účelem je stanovení 

tematiky dokumentu a transformování jeho obsahu do selekčních údajů do vět v procesu 

sémantické redukce textu dokumentu. Obsahová analýza se nezaměřuje však pouze na obsah 
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textu, jak by se mohlo zdát. Zaměřuje se často také na důvody vzniku dokumentu, důsledky 

jeho vzniku, na způsoby a směry jeho šíření, reakce příjemců atp. Obsahová analýza dokumentů 

může mít kvalitativní i kvantitativní podobu (Reichel, 2009: 127-129). Vzhledem k tomu, že 

jsem zaměřená v analýze na poměrně rozsáhlý fenomén, rozhodla jsem se pro kvalitativní 

přístup analýzy. 

 

3.6. Konkrétní postup analýzy 

 Pro lepší kódování jsem si přečetla texty o anonymitě na internetu a prvky s tím spojené. 

Předpřipravené kódy bylo posléze snazší hledat a vycházet z textu. Průzkum prostředí internetu 

pomocí teorie mě ale samozřejmě nepřipravil na všechny možné kódy, které jsem pomocí 

obsahové analýzy posléze našla. Mezi předpřipravené kódy patřil například nick (snaha pomocí 

nicku vyjádřit svou identitu) a falešná identita (jedinec si hraje s vlastní identitou). Další 

vznikající kódy byly zejména urážky, sexuální narážky, a to zejména ve spojitosti s rodiči, 

feminitou či národností.  

 Trolling jsem si nejprve logicky rozdělila na útočné techniky, a naopak obranné 

techniky proti trollingu. Dále jsem se pokusila kategorizovat aktéry, kteří se na rozhovorech 

nejčastěji podílejí, přičemž jsem se snažila vymezit nejen jejich funkci v textu, ale také míru 

aktivity, se kterou se do rozhovorů zapojují a alespoň částečně vystihnout jejich pozici a 

důležitost v konverzaci. 

 

4. Analytická část 

4.1. Typologie aktérů trollingu 
 

V chatu jsem si všimla určité pravidelnosti vyskytování se různých typů aktérů. Každý 

z aktérů zastává určitou specifickou funkci a jejich pozice se ve většině případech nemění. 

Aktéry jsem rozdělila podle aktivity v chatu a jejich strategie, které jsem označila jako 

obrannou a útočnou, ačkoliv někteří aktéři využívají obě tyto strategie. 

 

4.1.1. Hlavní provokatér 

Jediným aktérem, který je v chatu pro zachování trollingu nepostradatelný je tzv. 

„hlavní provokatér“. Jeho pozice po jeho odchodu je možná nahradit jiným provokatérem, ale 

v textech, které jsem pročítala se to stávalo spíše minimálně a i tak „toxická“ konverzace po 

odchodu hlavního provokatéra často odeznívala. Hlavní provokatér je iniciátor celé konverzace. 

Určuje témata konverzace, vede ji a snaží se ji udržovat. Pokud ho aktuální téma přestává bavit, 

vybírá jiné a otvírá novou diskuzi, či navrací odchýlení konverzace k původnímu tématu. 
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Obyčejně nějakým způsobem útočí na tvář jedince, skupiny, nebo dokonce i na svojí vlastní 

tvář. 

20:51 [Disseaser]: Dzus me nemuzes urazit ani se mi rovnat , ani ve hre ani v realnym zivote 

20:51 [Disseaser]: uz to pochop 

20:52 [Prejtosek]: jen slackujete a kurvite nam tu komunitu 

20:52 [Zephyrdor]: Jste* 

20:52 [Disseaser]: tata ti lhal 

20:52 [Dzus]: Uz pochop ze jsi cernej .. 

20:52 [Disseaser]: kdyz te znasilnoval v pokojicku 

20:52 [Dzus]: a nezakecas to 

20:52 [Disseaser]: jj jhak rikam 

20:52 [Disseaser]: ses prvni pes co ma nazor 

20:52 [Disseaser]: ale nikoho tvuj nazor nezajima 

20:52 [Disseaser]: protoze jsi nemocnej :D 

 

Všichni další aktéři, o kterých budu nadále mluvit se v chatu nemusí z pravidla 

vyskytovat, avšak pro udržení konverzace je minimálně jeden z dalších aktérů naprosto 

nezbytný. Heslo „Don't feed the Troll“ mluví samo za sebe. Ve chvíli, kdy ostatní aktéři 

přestanou na trolling reagovat, přestává provokatér nadále útočit a bavit se na účet ostatních, 

jelikož ani nemá výrazně na co odpovídat a čím provokovat. 

 

4.1.2. Pomocný provokatér 

Poměrně častým aktérem je tzv. „pomocný provokatér“. Participace takového 

provokatéra je z pravidla vysoká. Rozdělit bychom mohli takového provokatéra ještě dále na 

takového, který pozitivně reaguje na hlavního provokatéra, aktivně podporuje témata jím 

vybraná a napomáhá v udržení konverzace, a druhým typem je takový provokatér, který 

dodržuje vybraná témata, ale taktéž se snaží o zpětnou provokaci hlavního provokatéra a tím 

pádem také napomáhá dalšímu pokračování konverzace. V některých případech jsem 

zaznamenala i pravděpodobnou hru s identitou. 

Sunkasyrx: CO JE TO ŠKOLA 

Epirith: DEFINUJ VESMÍR …  

Extremikk: ALE PREDTIM NEZ ODEJDU, TAK VAM CHCI NECO RICT 

Lumidead: Tancuj jako kapitán 

Sunkasyrx: NECO S MAMOU ZE 

Extremikk: ZRZCI NEMAJI DUSI!!! 

Sunkasyrx: AHA 

 

4.1.3. Oběť 

Nevzácným aktérem v „toxické“ konverzaci je i tzv. „oběť“. Takový pojem je velmi 

zavádějící, jelikož tzv. oběť taktéž často přispívá k pokračujícím provokacím a urážky hlavního 

provokatéra vrací zpět, takže ve výsledku je součástí koloběhu, a to ne pouze jako oběť, ale 

jako producent „toxického“ textu a konverzace. V některých případech je spíše pasivní a urážek 
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ani provokací se neúčastní. Hlavním znakem tohoto aktéra je, že podléhá provokování či hněvu 

hlavního provokatéra. V průběhu konverzace se oběti mohou v závislosti na hlavním 

provokatérovi měnit, může jich být více, ale také nemusí být žádná. 

Heavenheart: JDEME NA FOTRY? 

Stoxok: [Ritual of Summoning] pala 

Unesenydite: CO S NIMA? ŽADNÝHO NEMÁŠ 

Jatuniesom: co si dokonca na drzovku o sebe mysli, ze „vykonna moc“, zadost-ucinenie platnych 

zakonov, naplnuje ich zivotny ciel  

Andinara: :D Dobry chat… :D 

Unesenydite: HNED JAK TE VIDĚL, TAK UTEKL 

Garda: až pride ten Ticuhaca nebo jak to je, tak to ztichne:D 

Heavenheart: TO MĚ MRZÍ 

Bigrafa: :D  

Heavenheart: TO BYCH NECHTĚL 

Unesenydite: NECHTĚL, ALE STALO SE TI TO 

 

4.1.4. Moralista 

Dalším možným aktérem v toxické konverzaci je tzv. „moralista“. Takový člověk se 

snaží dát najevo svůj názor a moralizovat celou skupinu. Nemusí nutně reagovat konkrétně na 

provokace, ale spíše vede svůj vlastní monolog, na který provokatér v některých případech 

reaguje. V některých případech přitáhne moralista pozornost provokatéra a až následně vzniká 

toxická konverzace, v jiných případech reaguje moralista na provokatéra. Výrazně však nemusí 

moralista narušovat původní toxickou konverzaci. Participace tohoto aktéra je v „toxickém“ 

chatu poměrně vysoká a někdy se jeho působení dostává i pod útok provokatéra. 

Jatuniesom: niekto doslova zije z toho, ak ublizuje alebo sposobuje akykolvek i sebemensi problem 

niekomu dalsiemu, je jedno akou formou, ci na strane „bielych“ alebo „ciernych“ 

Heavenheart: JÁ BYCH ŘEKL ŽE JE 

Maby: Nechápu, že vás to baví :D 

Droplaug: to mrtvo na worldě … 

Sugesce: BOJ! BOJ! BOJ! 

Maby: ja unavený z práce jsem rád že ležím Xd a eště tady se hádat 

Jatuniesom: je uplne jedno, ze ci sa clovek stavia na stranu zákona alebo na stranu anarchie 

 

4.1.5. Oponent 

Oponent zastává funkci, jak již název napovídá, člověka, který oponuje provokatérům 

a snaží se jim sdělit, že jejich konverzace nemá valného smyslu, že je nesmyslná, nebo se snaží 

ukázat na nedostatky, které v konverzaci vidí. V některých případech se snaží i o kritiku 

provokatérů a „nesnižuje“ se na úroveň provokatérů. Tedy nepoužívá tolik urážek a spíše se 

snaží konverzaci uklidnit než ji dále podporovat. 

Maby: Nechápu, že vás to baví :D 

Droplaug: to mrtvo na worldě … 

Sugesce: BOJ! BOJ! BOJ! 

Maby: ja unavený z práce jsem rád že ležím Xd a eště tady se hádat 
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4.1.6. Přizpůsobující se provokatér 

Již méně aktivním participantem trollingu je přizpůsobující se provokatér. Takový 

člověk si po většinu času hledí svého a účastní se chatu pouze pasivně. Pouze jednou za čas 

uvede nějakou poznámku, otázku nebo informaci, která vykazuje podobné prvky jako u 

hlavního provokatéra. Následně pravděpodobně očekává reakci od ostatních provokatérů, a tak 

napomáhá k udržení konverzace. V některých případech se snaží strhnout reakce přímo na jeho 

osobu a být pod útokem trollingu. Převážně se drží témat hlavního provokatéra. 

Epirith: CUKRAR DIK UZ NEMUSIM DRZET SHIFT 

Extremikk: DIK, BUDU NA TEBE MYSLET 

Sunkasyrx: KDE JSOU TY NUDES PEPO 

Motisek: Být vůdcem znamená být schopný hýbat masami 

Extremikk: NOOPE, KDYŽ SE CITIS NA DNE, VZPOMEN SI NA LIDI, CO JSOU V SILVERU, 

VZPOMEN SI NA NE A POTOM HITNES TOHO CALENDZOURA A V TU CHVILY SI 

UVEDOMIS, JAK JSI DOBRY 

Nebrazx: PEPO POKIAL NEMAS 23CM 

Epirith: Motisek tak to je FattyPillow řádný vůdce :D 

 

4.1.7. Neangažující se aktér 

Za neangažujícího se aktéra považuji každého hráče, který konverzaci čte, ale nereaguje 

na ni, nebo pouze minimálně. Někteří vnímají konverzaci pozitivně a v některých případech 

vyjádří svůj pozitivní pohled krátkými větami, nebo pouze „smajlíky“. Jiní naopak vidí 

konverzaci jako nepříjemný faktor a opět v některých případech vyjádří svůj nesouhlas pouze 

krátkou větou. Vliv na průběh konverzace mají téměř nulový a jejich působení je minimální. 

Jatuniesom: co si dokonca na drzovku o sebe mysli, ze „vykonna moc“, zadost-ucinenie platnych 

zakonov, naplnuje ich zivotny ciel  

Andinara: :D Dobry chat… :D 

Unesenydite: HNED JAK TE VIDĚL, TAK UTEKL 

Garda: až pride ten Ticuhaca nebo jak to je, tak to ztichne:D 

Heavenheart: TO MĚ MRZÍ 

Bigrafa: :D 

 

4.1.8. Přehled 

Název Barva Aktivita Funkce 

Hlavní 

provokatér 

červená vysoká iniciátor, začíná a vede konverzaci, vybírá 

témata 

Pomocný 

provokatér 

zelená vysoká reaguje aktivně na hlavního provokatéra buď 

zpětným provokováním, nebo pouze napomáhá 

v udržení konverzace 
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Oběť hnědá střední až 

vysoká 

podléhá provokování či hněvu hlavního 

provokatéra, v některých případech mu zpětně 

vrací urážky 

Moralista fialová střední až 

vysoká 

občasně zasahuje do konverzace moralizujícími 

větami, ne přímo a ne nutně vztažené ke 

konverzaci 

Oponent modrá střední dává najevo, že konverzace je nesmyslná, popř. 

upozorňuje na nepříjemnosti či nedostatky a 

kritizuje hlavního či vedlejšího provokatéra 

Přizpůsobující se 

provokatér 

žlutá nízká až 

střední 

občasně zasahuje do konverzace převážně 

zbytečnými informacemi nebo otázkou 

vyvolávající pokračování konverzace 

Neangažující se 

aktér 

šedá nulová až 

nízká 

osoba minimálně reagující na konverzaci, 

buďto pozitivně, nebo negativně a osoby 

obecně nereagující 

 

 

4.2. Strategie v trollingu 
 

 V případě trollingu v prostředí hry World of Warcraft je komunikace mezi aktéry velmi 

často agresivní a není výjimkou, že se zde nacházejí vulgarismy, nadávky a další provokativní 

projevy. V textu můžeme úspěšně najít dvě běžně vyskytující se strategie a těmito jsou strategie 

útočné a obranné.  

 

4.2.1. Útočná strategie 

 Není překvapením, že útočné strategie se vyskytují zejména u provokatérů jakéhokoliv 

druhu. Útočné strategie mohou být směrovány na větší skupinu, nebo na jednotlivce, přičemž 

v některých případech útočili provokatéři na svou vlastní tvář.  

 Dále je možné rozdělit útočné strategie na otevřené (přímé) a skryté (nepřímé). Otevřený 

útok je takový, kdy již v prvním okamžiku víme, že se jedná o provokování, kdežto v případě 

skrytého trollingu si nemůžeme v prvním momentu být jistí, zda se jedná o trolling. Často se 

to odhalí až po delším rozhovoru s danou osobou. 
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4.2.1.1. Otevřený (přímý) útok 

 

22:33 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není  

22:38 [Alodaiiqt]: JÁ MÁM S PALOU DOHODNUTÝ !@#$%^& ZA NEREPORTOVANIE  

22:38 [Alodaiiqt]: BLOW JOB  

 

V tomto případě se snaží provokatér docílit vyvolání trollingu na svou vlastní osobu, narušuje 

svou vlastní tvář otevřeným útokem a vyvádí situaci z rituální rovnováhy. V případě, že 

provokatér útočil na svou vlastní osobu, nezaznamenala jsem v reakci na to žádné obranné 

strategie, spíše jen nabalování se dalších provokatérů a další útoky na provokatérovu osobu.  

 
20:55 [Dzus]: Tak kdyz uz i Dapris sklada 6hc tak kde to sme? 

20:55 [Dapris]: a ty si kto nesi ma beres do papule 

20:55 [Topunky]:  Dzus si zběhni s ním ne? 

20:56 [Dzus]: ja jsem ten co ti nabindoval DC volcano na active ty nulo 

20:56 [Alyxinka]: dzuso , nie ze by si mu pomohol :D ale otvarat si hubu budes :D  

20:56 [Pala]: AJEJE 

20:56 [Dzus]: scim mu mam pomoc? sundat darkmoonku z baru? 

20:56 [Alyxinka]: nie zlozit a dat spesne 6tku :D  

20:57 [Dzus]:  Alyxinka radsi neco toc na tom ragovi nebo te i dapris pretoci 

20:58 [Rucnygranat]: niekto si tu honi ego na podpichovaní iných dzusik... :D :D aké úbohé... :D 

20:58 [Dapris]: dzus a aku mas prichut jahoda jablko pomaranč povie ??  

20:58 [Dzus]: na tebe budu asi hodne kyselej ty nulko 

 

 V tomto chatu se jedná taktéž o otevřený útok, který naznačuje neschopnost ve hře 

daného jedince. Tento úryvek mi skýtá příležitost předložit nejen způsob útoku, ale také ukázat 

známého provokatéra. Již dříve byl tento jedinec zpochybněn jako interagující osoba, která 

vychyluje rituální rovnováhu, tedy v online prostředí byl označen za trolla. Podle toho s ním 

následně ostatní aktéři také jednali. Goffmanův postřeh, že jedinec je svým vlastním věznitelem 

v sociálních rituálech mě přivádí k myšlence, že právě anonymita a nízké sankce za 

nedodržování rituálů mají za důsledek velký podíl trollů v online prostředí i hrách. Pro 

provokatéry se může jednat o prostředí, kde nemusí dodržovat pravidla nastavená společností, 

přičemž ve společnosti mohou pravděpodobně fungovat naprosto normálně podle všech 

pravidel a rituálů (Goffman, 1967: 5-15). 

 

4.2.1.2. Skrytý (nepřímý) útok 

 

23:30 [Arfpo]: mám chut na sex asi :/ 

23:30 [Zajrell]: Tvoje ruka nemá náladu ? 

23:31 [Sunker]: má krámy 

23:31 [Arfpo]: dnes jsem byla na manikúře a mám dlouhé nehty asi bych si jí rozdrápala :/ 

23:35 [Citoslovce]: někddo v praze na rychlej šuk? 

23:35 [Arfpo]: ty mě asi neuspokojíš co ? 

23:35 [Arfpo]: svým párkem od Vocílky 
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23:35 [Myria]: sojovy suk? dal bu som si :) 

23:35 [Arfpo]: dala bych si šuk no xD 

23:36 [Neffarian]: najprv si ohol gule  

23:36 [Calice]: Ahoj, jmenuju se Pepa a jsem popelář, pokud by jsi měla zájem zažít nějaký zážitek na 

popelářském autě napiš na 743 658 458 

23:36 [Hulinxd]: ŠAK PÉRO DO PÉRA NESTRČÍŠ 

23:36 [Arfpo]: ohol si kule wtf ? holky mají vagínu jestli nevíš 

23:36 [Arfpo]: jo a jsem trochu drunk xD 

23:36 [Bokunopiko]: všetci ti k tomu gratulujeme 

23:37 [Hulinxd]: A ŠPATNĚ SI HRAJEŠ NA HOLKU. 

  
 Těmito útržky konverzace se snažím ukázat skrytý způsob trollingu, který se postupně 

ukazuje jako pravděpodobná hra s identitou. Ostatní aktéři naznačují, nebo přímo odhalují, že 

trolling rozpoznali. Není však jistota, že se jedná opravdu o hru s identitou, nebo pouze o 

provokování pomocí narušení genderových stereotypů, a to výraznou sexuální agresivitou ženy 

a posléze i zpochybnění mužství jednoho z aktérů. 

 

4.2.2. Obranná strategie 

 Takové strategie, které se snaží zachovat tvář jedince nebo skupiny nazývám strategie 

obranné. Jedinec může opět bránit tvář svou nebo ostatních, a to opět způsobem otevřeným 

(přímým) nebo skrytým (nepřímým). Přímé je opět takové, které je možné rozpoznat na první 

pohled a nepřímé brání tvář jedince hůře odhalitelným způsobem. Mezi skrytou obranu patří 

zejména změna tématu, moralizování, či informování ostatních aktérů o svých nedostatcích. 

 

5.2.1.1. Otevřená (přímá) obrana 

 

Unesenydite: kárečku? jsi černej? 

Garda: třeba to je 12 letá Lolita :D 

Jatuniesom: niekto doslova zije z toho, ak ublizuje alebo sposobuje akykolvek i sebemensi problem 

niekomu dalsiemu, je jedno akou formou, ci na strane „bielych“ alebo „ciernych“ 

Heavenheart: JÁ BYCH ŘEKL ŽE JE 

Maby: Nechápu, že vás to baví :D 

Droplaug: to mrtvo na worldě … 

Sugesce: BOJ! BOJ! BOJ! 

Maby: ja unavený z práce jsem rád že ležím Xd a eště tady se hádat 

 

 Zde se pokouší jeden z aktérů (konkrétně Maby) o otevřenou obranu tím, že přímo 

naznačuje, že konverzace je nesmyslná a bezdůvodná. Ani takováto otevřená obrana však příliš 

nepomohla a nadávky společně s provokováním v textu i nadále pokračovalo. Obecně otevřená 

obrana příliš nepomáhala v zastavení provokování. 
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5.2.1.2. Skrytá (nepřímá) obrana 

 
23:13 [Noope]:  Alodaiiqt dej si radši fantu 

23:13 [Alodaiiqt]: Už sem si dal =I 

23:13 [Alodaiiqt]: Ale už piju i kolo protože mám 16 

23:13 [Alodaiiqt]: táhne mi na 20 

 

 Přestože se jedná o hlavního provokatéra, který útočí na svou vlastní tvář, snaží se 

nepřímým způsobem bránit před útoky na jeho věk. Stejně jako uvádí Goffman ve své knize 

Interaction ritual: essays on face-to face behavior, snaží se pomocí obeznámení ohledně své 

„nedokonalosti“ (protože právě nízký věk ve hře WoW určuje nízký sociální status) bránit 

případným útokům na toto téma a možná i naznačit, že s tímto svým „nedostatkem“ nemá větší 

problém (Goffman, 1967: 27-30). 

 

Extremikk: ZRZCI NEMAJI DUSI!!! 

Sunkasyrx: AHA 

Extremikk: HEZKY VECER ☺ 

Extremikk: GN 

Epirith: A zrzky? 

Extremikk: KAMARADI 

Extremikk: ZRZKY MAJÍ MOKRY SKLEP 

Extremikk: HAHAHA 

Extremikk: GET IT? 

Sunkasyrx: A PLISEN 

Extremikk: MEZI PRSTAMA U NOHY  

Motisek: Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co 

dělá 

Extremikk: JA HRAJU JAK GOD, JAK MNE SOUDIS TEDY? 

Epirith: Ty máš nick motisek? Tak to jsi blbec 

 

 V této konverzaci se jedná o trolling otevřený, kdy provokatér útočí na určitou skupinu 

lidí. V reakci na to se zde nachází skrytá obrana v podobě moralizující věty. Jedinec se svým 

vlastním způsobem pravděpodobně snaží konverzaci navrátit zpět do rituální rovnováhy, ale 

zpětná vazba na tento nepřímý způsob obrany je buď ignorování nebo strhnutí útoků na obránce. 

Tento způsob skryté obrany se tedy ukázal jako nefunkční, a to pravděpodobně z toho důvodu, 

že v prostředí online her na rozdíl od osobního setkání nemůže agresor mnoho ztratit. Sankce 

by se mohla vztahovat pouze na hru, což mu umožňuje pocit bezpečí a neohrožení. 

23:43 [Nebraz]: TA SA ISLA SPRCHOVAT 

23:43 [Hulinxd]: VED NATOC JU 

23:43 [Hulinxd]: PANI SLECNA 

23:44 [Nebraz]: VED POHONIM A HNED SOM ZPET 

23:44 [Myria]: 321 uz si tu? 

23:44 [Arfpo]: ty dobytku 

23:44 [Arfpo]: nestačilo to co jsem ti poslala ? 

23:44 [Nebraz]: NIE 

23:44 [Arfpo]: nekecej 
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23:45 [Liboross]: 2 ks vejce0,3 hrnek rostlinný olej0,5 hrnek mléko1 balení vanilkový cukr1 hrnek cukr 

krystal1,5 hrnek polohrubá mouka1 balení prášek do pečiva 

23:45 [Liboross]: Vše smícháme v hladké polotekuté těsto, vlijeme do vymazané a hrubou moukou 

nebo strouhankou vysypané formy a pečeme ve vyhřáté troubě (ze začátku 180 °C, pak zmírnit na 160 

°C) dokud vpíchnutou špejli nevytáhneme suchou. V normální 

  

 V některých případech jsem se setkala se skrytou obranou v podobě změny tématu. Ve 

většině případech tato taktika nefungovala, ale v tomto případě se jednalo o výraznou změnu 

tématu a toxická konverzace následně ustala, a to pravděpodobně z toho důvodu, že je obtížné 

reagovat na obecně neutrální témata provokováním. 

 

4.3. Zdroje trollingu 
Pro to, aby provokatér mohl trollit své publikum si vždy vybírá nejrůznější způsoby. 

Tyto způsoby, nebo také zdroje provokování jsem rozdělila na stereotypy, zdroje typografické, 

vulgarity a pomocí identity. 

  

4.3.1. Stereotypy 

Provokování pomocí stereotypů je tematicky rozhodně nejrozšířenější trolling, který 

můžeme v online hrách najít. Pomocí těchto stereotypů a vlastností se určuje společenský status 

v hře. Pozitivně hodnocená je zde maskulinita, česká národnost, vysoký věk (zejména 

dospělost) a heterosexualita. Dalším důkazem sociálního statusu ve hře jsou nejen úspěchy ve 

hře, ale i v reálném životě. Mezi nejčastěji probírané stereotypy v online prostředí hry World of 

Warcraft patří stereotypy genderové, věkové, národnostní a etnické a v neposlední řadě 

homosexualita.  

20:54 [Dzus]: Vtip je kdyz ty tankujes 

20:54 [Dzus]: to je pak vtip 

20:54 [Disseaser]: jj  

20:54 [Disseaser]: a proto jsem furt nejlepsi 

20:54 [Disseaser]: to je v poradku sry 

20:54 [Dzus]: :DDDDDD nejlepsi dmg taken to jsi god 

 

 Zde můžeme vidět krásný případ dokazování si sociálního statusu pomocí hry, kdy se 

dva jedinci provokují navzájem a druhý jedinec brání svou tvář jako tvář dobrého hráče. 

20:51 [Disseaser]: Dzus me nemuzes urazit ani se mi rovnat , ani ve hre ani v realnym zivote 

20:51 [Disseaser]: uz to pochop 

 

 V tomto případě můžeme zaznamenat, že ani v online hře nezáleží pouze na úspěšnosti 

v ní, ale také v reálném životě. Útoky na reálný život a dokazování sociálního statusu pomocí 
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toho byly poměrně častým jevem. To bylo částečně i důsledkem toho, že mnoho jedinců se 

v komunitě znalo nejen přes hru, ale také přes Facebook, což bylo také poměrně často 

zmiňováno.  

22:36 [Exoftw]: HLAVNĚ ZE ALODAI MA PROFILOVKU NA FB U VODOPADU  

 

Nachází se zde tedy určité prolnutí reálného a on-line světa, které snižuje anonymitu a 

zasahuje i do osobního života hráče. Přesto trolling stále zůstává, a to pravděpodobně již ze 

jmenovaného důvodu vycházející z Goffmana, že lidé jsou svými vlastními zajatci v sociálních 

rituálech a prostor her pro ně představuje svobodné a bezmezné vyjadřování bez větších 

následků. Stejně tak zde hraje roli i vzdálenost mezi hráči a minimální možnost zasáhnout do 

jejich osobních životů jinak než ze hry. 

 

4.3.1.1. Genderové 

 

22:31 [Pala]: AJEJE.. Zajtra je sviatok oblievaju sa zeny konecne.. Sup bezte zliat LANTERNA ! 

22:32 [Alodaiiqt]: LANTERN MÁ IBA KOZY AKO ŽENA ALE INAČ MÁ AJ KOKOTA  

 

Feminita v trollingu není přijímána příliš pozitivně. Vzhledem k tomu, že se ve hrách 

nachází větší podíl mužů než žen, používá se feminita primárně jako urážka. Vhodným 

způsobem, jak vyprovokovat a urazit jedince mužského pohlaví je tedy z pohledu provokatérů 

přivlastnit mužům femininní prvky.  

23:13 [Alodaiiqt]: Noope pošleš mi prosím břišáky? chci nějakou motivaci k cvičení 

23:13 [Pala]: to je typek co ma brusaky ale len na fotke :D 

 

 

Za pozitivní vlastnost je považována naopak maskulinita, a to nejčastěji v souvislosti 

s posilováním. Tato vlastnost je však často zpochybňována, podobně jako možnost ženského 

trollingu. 

23:35 [Arfpo]: dala bych si šuk no xD 

23:36 [Hulinxd]: JAKEJ ŠUK 

23:36 [Neffarian]: najprv si ohol gule  

23:36 [Hulinxd]: ŠAK PÉRO DO PÉRA NESTRČÍŠ 

23:36 [Arfpo]: ohol si kule wtf ? holky mají vagínu jestli nevíš 

23:36 [Arfpo]: jo a jsem trochu drunk xD 

23:37 [Hulinxd]: A ŠPATNĚ SI HRAJEŠ NA HOLKU.  
23:37 [Inocente]: Moc přehráváš. Trochu uber, a třeba ti někdo sežere, že jsi holka. 

 

Ženy jsou mnohem méně často spojovány celkově s trollingem, na toxický chat 

z velké části vůbec nereagují a jsou častěji neangažujícími se aktéry. Pokud některá žena na 
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trolling v chatu reaguje, nebo ho sama utváří, je ostatními účastníky zpochybněné její pohlaví 

a je označována za muže. 

 

4.3.1.2. Věkové 

 

21:03 [Ledon]: Vieš, niekoho poznajú lebo je kokot na worlde 24/7, niekoho lebo je proste známy na 

serveri a niekto si proste ide svoje a nepotrebuje byť ego honič 

21:03 [Disseaser]: Ledon kdyz budu chtit znat nazor 16letyho kluka s nadvahou tak ti napisu 

 
20:07 [Ellizra]: Tebe hlida maminka.. uzij si to..za chvili jdes spat :D 

 

Nízký věk je také často používanou urážkou provokatérů. V herní komunitě je 

považován za nepříznivý faktor a sociální status sílí až při dosáhnutí plnoletosti, naopak nízký 

věk je spojen spíše s nízkým sociálním statusem. Je zajímavé, že hry jsou vytvářeny primárně 

pro děti, ale v této komunitě je nízký věk nepříznivým faktorem. Mohlo by to být tím, že se 

předpokládá, že čím nižší věk, tím je menší pravděpodobnost, že se jedná o dobrého hráče. 

Jedná se tedy pravděpodobně o věkový stereotyp, který ovlivňuje představu o schopnostech 

hráče a zároveň může mít nezletilý jedinec omezení od rodiny v délce hraní apod.  

Heavenheart: PÍŠEŠ JAK 12LETÁ LOLITA 

23:15 [Alodaiiqt]: BREČEL TAM JAK TŘINÁCTKA PŘI ANÁLU 

 

Na čím více faktorů se ve hře zaútočí, tím je provokace a urážka silnější. Útok na věk 

samotný je poměrně malou provokací, a tak je často propojován i s dalšími zdroji provokací. 

Věkové stereotypy jsou často propojovány s femininními prvky, sexuálními stereotypy, 

nadávkami a dalším tak, aby získali na svém důrazu. 

 

4.3.1.3. Etnické a národnostní 

 

Gaysheepx: CECH > ARBEN 

Acens: hehe postavho do klece bez věci a je zneho troska na ranu 

Zeldzaamhide: MADARI > CESI 

Zeldzaamhide: RIP 

Gaysheepx: DOBRA KAPPA 

Gaysheepx ZUZANO 

Zeldzaamhide: xd 

Rhaox: ja>ty 

Starsam: hledam holky pres tinder… 

Thugherox: JEŠTĚ ŽE TO NAPSALA MOJE OBLÍBENÁ MAĎARKA 

Thugherox: JINAK BYCH ŠEL NA POLICAJTY 
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Určitou závislost jsem našla i v urážkách na národnost a etnicitu. V chatu jsem našla 

urážky jak na slovenskou národnost, tak i na Romy a Maďary. Zajímavým faktem je, že tyto 

urážky byly výrazně spojené s připodobňováním Slováků k Maďarům, což je pro obzvláště 

nacionalistické jedince výrazně provokativní. V jednom případu byli právě Slováci vyháněni 

ze serveru s odůvodněním, že jsou Maďaři. Rasismus a nadávky na národnost jsou tedy 

výraznou součástí trollingu. 

 

20:48 [Disseaser]: Elizra jaky to je v 17 mit dite s cikankou a sedet u wowka 12 hodin denne 

20:48 [Disseaser]: neutikej od realnyho zivota 

20:48 [Disseaser]: ja ti rikal ze mas pouzivat gumu 

20:48 [Dzus]: Nevim ale muzes mi o tom rict vic..vase rasa je na to zvykla asi 

20:48 [Disseaser]: kdyz brousis cikanky 

 

 Romská etnicita je ve hrách, ostatně podobně jako v reálném životě, znevažována. 

Útoky na etnicitu často spojenou s dalšími urážkami a stereotypy nebylo ojedinělým případem. 

 

4.3.1.4. Sexualita 

 
Heavenheart: TO VĚŘÍM TAKOVÝ MALY VYJEBANCE VĚTŠINOU FOTŘI ZNASILNUJOU 

 

Dalšími způsoby, které trollové používají k provokování, jsou sexuální narážky na 

rodiče. Podle mého názoru je tato kombinace výrazně provokativní a není možné ji přehlížet, a 

právě z toho důvodu je u trollů tolik oblíbená. Sexuální narážky se vztahují z větší části na otce. 

To může být z toho důvodu, že zároveň při tomto pokusu provokace trollové narážejí nejen na 

incest, ale i na homosexualitu, která je v této komunitě odmítána. 

20:36 [Bencritovao]: ZA CO DO PICE MAM ZASE MUTE 

20:36 [Bencritovao]: PALA SUCKUJE DICKY NE KURVA 

20:36 [Bencritovao]: ABY MOHL DAVAT MUTE 

20:36 [Bencritovao]: CURAK 

 

 Útočení pomocí označování jedinců za homosexuální se vyskytovalo poměrně často a 

nebylo nutné, aby bylo spojené pouze s rodiči. 

 
23:35 [Arfpo]: ty mě asi neuspokojíš co ? 

23:35 [Arfpo]: svým párkem od Vocílky 

 

 Posledním způsobem provokování ohledně sexuality bylo označování jedinců za 

sexuálně neaktivní či neschopné.  

 

4.3.2. Typografické (rétorické) 

Pod typografický zdroj trollingu zahrnuji jakékoliv možnosti, které jsou spojovány 

s elektronikou a psaním na počítači. Tedy možnosti, které skýtá hra pro provokování ostatních. 
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4.3.2.1. Upoutání pozornosti 

 

22:37 [Alodaiiqt]: CO TO TU JE ZA 

BORDEL?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????? 

 

Jednou z možností je využívání opakování některého znaku, čímž provokatér zabere 

velkou část chatu. V textech jsem nezaznamenala prodlužování slov, ale jednalo se spíše o 

opakování znaků interpunkce, v některých případech o prodlužování „smajlíků“. Podobné 

využití měl při trollingu Caps Lock jako určitý způsob provokace. To je nejspíše spojeno 

s tím, že zprávy psané Caps Lockem, stejně jako opakování interpunkce, je těžší přehlédnout 

a ignorovat. Je zde tedy použit určitý způsob vizuální projekce, kdy provokatér používá velké 

písmo k upoutání pozornosti, a tudíž vede k častějším reakcím publika. 

 

4.3.2.2. Znaky 

 

23:42 [Alodaiiqt]: Děkuji <3 

23:41 [Arfpo]: Nikola je *** to co mi udělala ... 

 

 V některých případech byly využívány některé známé znaky pro dodání většího 

důrazu na ironii nebo celkové provokování. Naopak v jiných případech byly používány znaky 

zamezující psát sprostá slova buď kvůli určitému taktu, nebo spíše ze strachu ze sankcí, které 

by mohly posléze přijít. 

 

4.3.2.3. Gramatické chyby 

 

23:11 [Alodaiiqt]: ROZEBÍRÁME JEHO SEKSUÁLNÍ VSTAHY 

 

 Často používaným rétorickým zdrojem provokováním, které bylo v konverzacích 

použito ohledně gramatických chyb jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Na to obyčejně 

reagují trollové a dále to používají. V některých případech je na první pohled, že se jedná o 

záměrnou chybu, kterou se snaží ostatní vyprovokovat, v jiných případech je záměrnost chyby 

spekulativní. V případě viditelné záměrnosti chyby na to většinou ostatní jedinci nereagují. 
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4.3.3. Vulgarity 

Jako se v reálném životě mnoho agresivního chování neobejde bez vulgarit a nadávek, 

tak i v trollingu jsou zdrojem, který je téměř nepostradatelný. 

 

4.3.3.1. Směřované na osobu nebo skupinu 

 

22:35 [Alodaiiqt]: EXO JE KOŠTĚ HNUSNÝ SMRADLAVÝ 

22:35 [Bigdlcklance]: CIRKUS 

22:35 [Alodaiiqt]: TAK DRŽ PITCHU TY KKT 

22:35 [Exoftw]: HAHAHA 

22:35 [Exoftw]: SEM HEZCI NEZ TY 

22:35 [Bigdlcklance]: MAS REPORT 

22:35 [Exoftw]: KÁREČKU 

22:35 [Exoftw]: HAHAHAHAHHAH 

22:35 [Zamrzni]: Dobrý pecky jedete :D 

22:36 [Elandril]: bez nadavok prosim  

22:36 [Nebrazya]: ALODAII JE KARECEK BEZ OBCANKY 

 

 V konverzacích jsem nalezla romské nadávky, které jsem původně ani neznala. 

Vulgarita v tomto podání je o to silnější, že se nejedná pouze o nadávku směřovanou na jedince, 

ale také ho přiřazující k etnické skupině, která je ve hře WoW odmítána. Kromě nadávek přímo 

míněných na konkrétní osobu se nacházeli v chatu i vulgarity směřující nejčastěji na 

provokující jedince, ale v některých případech i na ostatní aktéry. 

 

4.3.3.2. Směřované na rodiče 

 

Unesenydite: TVOJE MÁMA JE SOMÁLEC 

Jatuniesom: filozof? 

Heavenheart: NE TO JSI TY 

Jatuniesom: to skor policajt  

Ysarion: je tu Zmysel? 

Heavenheart: MOJE MAMA JE MAMA 

Heavenheart: A TVOJE MATKA JE DĚVKA 

 

Nadávky a vulgarity na rodiče byly v konverzacích poměrně častým fenoménem. 

V trollingu je velmi časté, že se zde objevují urážky a sprostá slova, která mají napomoci 

k naštvání jedince či skupiny. Zajímavým však je, že z velké části se urážky vážou právě na 

rodiče. Pravděpodobně je daleko provokativnější urazit rodiče, jako osobu velmi blízkou než 

jedince samotného. Nejčastější urážky spadaly spíše na hlavu matek, jelikož právě matky 
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zastupují emocionalitu, a tak je nejjednodušší jedince vyprovokovat právě přes osobu 

emocionálně nejbližší. 

 

4.3.4. Hra s identitou 

4.3.4.1. Falešná identita 

00:21 [Ayshari]: třeba já jsem si hrál na wowku na holku 

00:21 [Ayshari]: a dostal jsem už 3 FB frajerů 

00:27 [Ayshari]: já vždycky hrál za ženské charaktery a dřív ve wowku to bylo prostě tak, že na 99% 

chlap hrál za chlapa a žena za ženu 

00:27 [Ayshari]: takže si frajeři mysleli že jsem holka, tak jsem jim to nevyvracel xd 

00:32 [Ayshari]: třeba jeden 

00:32 [Ayshari]: mi psal asi před měsícem 

00:32 [Ayshari]: tak jsem mu musel znovu vysvětlovat, že ta postava je opravdu moje a že majitel toho 

acc opravdu nebyla žena 

00:32 [Ayshari]: nechtěl věřit.. 

00:33 [Ayshari]: ale nakonec uvěřil a začalo to "ty si koko.. píč.. deb.. idio.." atd 

 

Z mého pohledu se fenomén falešné identity velmi obtížně sleduje, jelikož nemohu ze 

svého pohledu posoudit a rozhodnout, zda to, co jedinci tvrdí je pravda a zda se opravdu 

vydávají za toho, kým reálně jsou. V jednom chatu jsem ale ke svému štěstí zaznamenala 

doznání, kdy se jedinec vydával za ženu kvůli profitu ve hře. V tom textu se nejednalo ani tolik 

o trolling, jako spíše o doznání k němu. Byli i další velmi pochybné případy, kdy se provokatéři 

předháněli ve svých fyzických schopnostech či se vydávali za ženu a bylo velmi 

pravděpodobné, že se snaží pouze provokovat své publikum, přestože v mnoha případech byla 

jejich tvrzení zpochybňována. 

 

4.3.4.2. Nick 

Nick byl z mého pohledu velmi zajímavým prostředkem vyjadřování pro trolly. Jména, 

která si provokatéři vybrali, byla v některých případech provokující sama za sebe, ale zároveň 

mohlo jít o pokus obrany své vlastní tváře. Z mého výzkumu tedy mohu potvrdit určitý význam 

nicku ve hře, kdy v případě trollingu je jeho funkcí jednak provokovat, ale i bránit tvář před 

útoky ostatních. Jako příklad mohu uvést „Unesenydite“, kdy nick ukazuje určitý nedostatek, 

nebo také nevýhodu, a tudíž je obtížné na takový nick jakýmkoliv způsobem zaútočit. Stejně 

tak by tento nick mohl částečně souviset s falešnou identitou, ale to spíše okrajově. Dalším 

významným příkladem je nick „Gaysheep“, kdy autor odkazuje na problém homosexuality a 

zároveň se připodobňuje ke zvířeti, což ho částečně brání před útoky ostatních, jelikož již 

v prvním okamžiku vystavuje své nedostatky publiku a ukazuje, že mu podobné útoky na jeho 

osobu nevadí, jelikož se za to ostatně sám schovává. Stejně tak nick „Colprincess“, 
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„Diecreature“ či „Hulinxd“ jsou přezdívky, které určitým způsobem ovlivňují vnímání daného 

jedince skupinou a následně skupina ovlivňuje jedince s daným nickem. Ve hře jsou určitá 

omezení ohledně užívání nicku a vulgarismy, nadávky a další nevhodná slova jsou v nicku 

zakázané, takže i výběr nicku trollů je určitým způsobem omezen.  
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Závěr 

Záměrem mojí práce bylo zjistit, jak je možné bránit se trollingu a zjistit, jak ostatní 

jedinci na trolling reagují a jakým způsobem se brání. Vzhledem k množství „toxického“ chatu 

nebyly reakce příliš negativní a ani se nesnažili situaci výrazným způsobem uklidnit, takové 

situace byly spíše výjimečné, jelikož se v mnoha případech stejně staly nefunkční. Obranu před 

trollingem jsem si rozdělila na přímou a nepřímou, přičemž ani jeden z těchto způsobů nebyl 

příliš funkční. Trolling končil obyčejně až po opuštění konverzace provokatéra, nebo spíše 

nepřímou obranou, kdy se podařila změna tématu. V případě přímé obrany provokatér buď 

jedince ignoroval, nebo provokace obrátil proti němu. Nejvíce se tedy asi vyplatí na konverzaci 

vůbec nereagovat, popř. ji ignorovat. Pro lepší pochopení trollingu se mi povedlo také 

kategorizovat aktéry trollingu a zjistit jejich funkci v něm, přičemž největší úlohu měl za všech 

okolností hlavní provokatér. 

Ve vztahu ke genderu působil trolling odmítavě k femininním rysům, a to zejména 

z toho důvodu, že většina herní komunity byly muži. Pomocí feminity se vyskytovalo v chatu 

mnoho provokací, často spojené s etnickými, věkovými, (homo)sexuálními prvky a vulgaritou. 

Maskulinita byla často brána jako pozitivní faktor, ale také byla ostatními popírána, a to 

v důsledku anonymity hráčů a možnosti vytváření nových identit. Obecně ženy byly 

s trollingem spojovány výrazně méně z důvodu obecně menší participace žen ve hře. Jejich 

pohlaví bylo v některých případech zpochybňováno, a to zejména pokud vykazovaly některé 

maskulinní prvky. Stereotypy v prostředí internetu přetrvávaly, dokonce byly podle mého 

názoru umocněny. 

Zjistit rozdíly v reálném prostředí a v prostředí on-line her mi bylo umožněno porovnat 

pomocí knihy Interaction ritual: essays on face-to face behavior od Ervinga Goffmana. Rozdíl 

mezi reálným a on-line prostředí je zejména v míře sankcí. Právě minimální sociální sankce (a 

možnost kdykoliv odejít z prostředí internetu) umožňují trolling ve hrách a vše spojené s tím. 

Jediná sociální sankce, kterou jsem v tomto prostředí zaznamenala bylo označení jedince za 

provokatéra a následná téměř automatická degradace jeho osoby od více účastníků již 

v příchodu do konverzace. Provokatér nemá ve výsledku skoro nic, o co by mohl přijít, nebo 

pouze o minimální obnos. Násilné sankce jako zamezení psaní do chatu či zrušení účtu apod. 

nejsou pro jedince dostatečně zásadní, aby s trollingem přestali. Stejně tak ani obrana sociálních 

rituálů není natolik výrazná, jelikož jedinec, jehož tvář byla ohrožena sice může ponechat 

ostatní účastníky v neuspokojivé výměně (interchange), ale ti mají možnost taktéž bez 
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problému kdykoliv odejít. Na rozdíl od reálného světa je narušování tváře běžným fenoménem 

a je možné, že právě kvůli sociálnímu rituálnímu „vězení“ jsou někteří jedinci o to více 

motivováni překročit své vlastní hranice vytvořené společností. 
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Provokatér Alodaiiqt 
22:28 [Kikimi]: KDO CHCE POKECAT O LVL 73 S [Fiery Warhorse's Reins] POME NA TS 

22:28 [Kikimi]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

22:30 [Wulfhartt]: pls co je lepsi Prazak nebo Košičan ? 

22:30 [Alodaiiqt]: Lidi na Fast ZG ID na ZA už sem pošéfil 

22:30 [Sulfurann]: ani jedno 

22:30 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

22:30 [Elandril]: PUCHOV 

22:30 [Elandril]: sry caps 

22:30 [Antikrist]: puchov síla 

22:30 [Antikrist]: wait what 

22:30 [Karasan]: vychodnare 

22:30 [Elandril]: popradik 

22:31 [Zmastena]: fico 

22:31 [Asathore]: STE BANDA 

22:31 [Alodaiiqt]: Lidi na Fast ZG ID na ZA už sem pošéfil 

22:31 [Alodaiiqt]: DĚLEJTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

22:31 [Alodaiiqt]: LOGUJEM PŘES RHOT 

22:31 [Alodaiiqt]: ještě healera 

22:31 [Alodaiiqt]: a žádné hovno pls 

22:31 [Sevdo]: chce nekdo s necim pomoct ? 

22:31 [Alodaiiqt]: sem totiž v anholy gýru 

22:31 [Pala]: AJEJE.. Zajtra je sviatok oblievaju sa zeny konecne.. Sup bezte zliat LANTERNA ! 

22:32 [Srandypandy]: A JEJE 

22:32 [Tvojemater]: Nerikej mi, co mám dělat 

22:32 [Alodaiiqt]: LANTERN MÁ IBA KOZY AKO ŽENA ALE INAČ MÁ AJ KOKOTA  

22:32 [Trinitroon]: JA MAM ZAJTRA NARODKY :33 JUPIII 19 ROKOV :)  

22:32 [Temmy]: Feralcristiee 

22:32 [Extremikk]: CG RETARDE 

22:32 [Whathefck]: jako kazdej rok :D 

22:32 [Tvojemater]: 19jo? Tak to congratulations on passing easiest part of your life 

22:33 [Extremikk]: jn 

22:33 [Pala]: to uz budes mat mounta co? 

22:33 [Bigdlcklance]: PALA JE NINJA 

22:33 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

22:33 [Pala]: Tesima :D 

22:33 [Alodaiiqt]: Lidi na Fast ZG ID na ZA už sem pošéfil 

22:33 [Alodaiiqt]: CHCI HEAL 

22:33 [Spejlee]: Mount je od 20 :D 

22:33 [Alodaiiqt]: A HERO GIVERA 

22:33 [Ermi]: Alodaii tankuješ? 

22:33 [Nebrazya]: ALODAI ZJEDOL SI MI KLOBASU 

22:33 [Bigdlcklance]: PALA PLACE TI DECKO 

22:33 [Nebrazya]: TY BUKVICA 

22:33 [Alodaiiqt]: jj ale točím víc  

22:33 [Alodaiiqt]: než ty 

22:33 [Alodaiiqt]: xd 

22:33 [Bigdlcklance]: CO TOCIS ? 

22:33 [Bigdlcklance]: PALACINKY ? 

22:34 [Exoftw]: AHOJ VŠEM KÁREČCI 

22:34 [Pala]: Mnamky 

22:34 [Bigdlcklance]: TO MOZNO JO NO 

22:34 [Jaessa]: Ach.. 

22:34 [Nebrazya]: JA TOCIM TVOJU SESTRU JAK FIDGET SPINNER 

22:34 [Lantern]: PODZRAV DCERU PALA 

22:34 [Srandypandy]: NEJAKE  

22:34 [Srandypandy]: SRANDY 

22:34 [Srandypandy]: PANDY 

22:34 [Srandypandy]: CO 

22:34 [Srandypandy]: NA WORLDE 

22:34 [Bigdlcklance]: PEDRO PARNO 

22:34 [Nebrazya]: repor 

22:34 [Nebrazya]: t 

22:34 [Pala]: aha dzivce doslo 

22:34 [Bigdlcklance]: MURDARDALEJDANT 

22:34 [Bigdlcklance]: KALANODZUKEL 

22:34 [Pala]: Lantern ti zlozi 
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22:34 [Bigdlcklance]: KANALOKAR 

22:34 [Nebrazya]: CHAS MO KAR 

22:34 [Exoftw]: CHAS MRO KÁR 

22:34 [Nebrazya]: :d 

22:34 [Exoftw]: MRO  

22:34 [Pala]: a povie ti aj bugy bug 

22:34 [Exoftw]: NE MO 

22:35 [Nebrazya]: IMRO 

22:35 [Nebrazya]: ? 

22:35 [Alodaiiqt]: HEAL LOG RHOT FT TOP TANKERÍNO 

22:35 [Exoftw]: KURATRELA ANDRELA 

22:35 [Nebrazya]: ALODAI JE KARECEK 

22:35 [Exoftw]: JE 

22:35 [Exoftw]: XD 

22:35 [Bigdlcklance]: JE NO 

22:35 [Pala]: Ale ma ta rad 

22:35 [Azzinotka]: Bože chlapci ,já z vás chcípám smíchy XDDD 

22:35 [Exoftw]: 15YO KARECEK 

22:35 [Antikrist]: ja to precetl jako alodai je krteček 

22:35 [Srandypandy]: ZEDLI STE MI BAKLAŽÁN  

22:35 [Nebrazya]: MNE KLOBASKU 

22:35 [Alodaiiqt]: EXO JE KOŠTĚ HNUSNÝ SMRADLAVÝ 

22:35 [Bigdlcklance]: CIRKUS 

22:35 [Alodaiiqt]: TAK DRŽ PITCHU TY KKT 

22:35 [Exoftw]: HAHAHA 

22:35 [Exoftw]: SEM HEZCI NEZ TY 

22:35 [Bigdlcklance]: MAS REPORT 

22:35 [Exoftw]: KÁREČKU 

22:35 [Exoftw]: HAHAHAHAHHAH 

22:35 [Zamrzni]: Dobrý pecky jedete :D 

22:36 [Elandril]: bez nadavok prosim  

22:36 [Lomge]: TAKHLE ŽIJE WORLD 

22:36 [Nebrazya]: ALODAII JE KARECEK BEZ OBCANKY 

22:36 [Exoftw]: HLAVNĚ ZE ALODAI MA PROFILOVKU NA FB U VODOPADU  

22:36 [Bigdlcklance]: ALODAI TEBA BY SOM STRELIL DO HLAVY AKO PRVEHO 

22:36 [Srandypandy]: JEJDA 

22:36 [Yumisha]: rip alo 

22:36 [Yumisha]: a jé jé 

22:36 [Exoftw]: BREILATEJ MALEJ KLUCINA 

22:36 [Aiderian]: co je to karecek 

22:36 [Exoftw]: KDYBY JSTE VIDELI ALODAIOVO FB  

22:36 [Kosmikk]: Sami 100karoove nemate uz spinkat? 

22:36 [Exoftw]: HAHAHHA 

22:36 [Calviik]: ALIANCIA KONE4NE VYHRALA V BG !!!!!!!!!!!!!!! 

22:36 [Spejlicka]: neverim 

22:36 [Bigdlcklance]: PALA UZ REPORTUJES ? 

22:37 [Asathore]: NIC INE NEVIE 

22:37 [Alodaiiqt]: HEAL LOG RHOT FT TOP TANKERÍNO 

22:37 [Asathore]: DEEPHOLM REPORTER 

22:37 [Mengusovce]: deepholm reporter sleduje world 

22:37 [Exoftw]: KDE JE HX ? 

22:37 [Lomge]: NO POKRACUJEME 

22:37 [Mikivw]: jwc ? 

22:37 [Nebrazya]: ALODAI NEROBI ZENAM MEDZI NOHAMI VODOPAD TAK HO MA ASPON V PRIEZVISKU 

22:37 [Nebrazya]: CI STUDNICKU 

22:37 [Nebrazya]: KARECEK 

22:37 [Exoftw]: JESTE TU CHYBY HX 

22:37 [Bigdlcklance]: TELEPORTUJE STALE NIC INE NEVIE 

22:37 [Lomge]: KOSICE? 

22:37 [Exoftw]: XDDDD 

22:37 [Exoftw]: AJO ON SE JMENUJE XXXXX (příjmení Alodaiiqt) ZE  

22:37 [Srandypandy]: JJ 

22:37 [Exoftw]: KEK 

22:37 [Alodaiiqt]: CO TO TU JE ZA 

BORDEL????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????? 

22:37 [Nebrazya]: mute ban 
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22:37 [Yumisha]: alo pozor 

22:37 [Nebrazya]: pre studnicku 

22:37 [Bigdlcklance]: GM SPI 

22:37 [Yumisha]: lebo dr pala ti predpise tyzdenne PN  

22:37 [Bigdlcklance]: MOZME ROBIT BORDEL 

22:37 [Yumisha]: s antibiotikami  

22:38 [Bigdlcklance]: CO JE TO PALA ? 

22:38 [Yumisha]: to je taka ha 

22:38 [Pala]: dockaj poslem sms a prebudi sa D: 

22:38 [Yumisha]: hra 

22:38 [Alodaiiqt]: JÁ MÁM S PALOU DOHODNUTÝ !@#$%^& ZA NEREPORTOVANIE 

22:38 [Srandypandy]: TOTO JE LANTERNOVA PRACA 

22:38 [Skycall]:  /who Pala 

22:38 [Skycall]: ou šit 

22:38 [Alodaiiqt]: BLOW JOB 

22:38 [Yumisha]: napis do worldu nejake urazlive veci alebo nieo s trade postavami  

22:38 [Bigdlcklance]: MNA LANTERN NAHOVORIL 

22:38 [Yumisha]: a dostanes receptik  

22:38 [Yumisha]: nejake to mute / alebo banan 

22:38 [Bigdlcklance]: ABY SOM PISAL CAPSLOCKOM STALE CELY VECER 

22:38 [Nebrazya]: LANTERN CHCE PALOVU DCERU 

22:38 [Nebrazya]: EXPOSED 

22:38 [Pala]: LANTERN je GOD... 

22:38 [Yumisha]: dr. pala predpisuje topove recepty 

22:38 [Lantern]: NO CO PALA 

22:39 [Lantern]: MAM SA TI NALOGOVAT NA UCET A DOSTANES BAN ? 

22:39 [Pala]: Aha uz napisal  

22:39 [Nebrazya]: LANTERN JEJ DA HOWLING BLAST MEDZI NOHY 

22:39 [Bigdlcklance]: PALA JE STARY TELEPORTER 

22:39 [Lantern]: CCHES TO ? 

22:39 [Nebrazya]: XDDDDDD 

22:39 [Alodaiiqt]: Pala včera som pozeral porno že daughter fucc with daddy on bicikel nebyl si to ty? 

22:39 [Pala]: AJEJE 

22:39 [Nebrazya]: ALODAI SI KARECEK 

22:39 [Nebrazya]: ALE GUD REKT 

22:39 [Alodaiiqt]: HEAL LOG RHOT FT TOP TANKERÍNO 

22:39 [Morduul]: Horda v OG 

22:39 [Cehumter]: NECEKANE 

22:40 [Alodaiiqt]: MYSLÍTE SI ŽE DOSTANU NA APRÍL UNBAN??????????? 

22:40 [Alodaiiqt]: Draemaky? ZA jsme leavli protože si netočil 

22:40 [Bigdlcklance]: HEJ ALE IBA NA SEKUNDU 

22:40 [Nebrazya]: DOSTANES ZEMINU DO STUDNICKY 

22:40 [Alodaiiqt]: a mě se to nelíbilo 

22:40 [Nebrazya]: TY KARECEK 

22:40 [Alodaiiqt]: nemáš zač za odpověd 

22:40 [Nebrazya]: ZABETONUJEM TA 

22:40 [Bigdlcklance]: ALODAIT 

22:40 [Bigdlcklance]: KARODAIT 

22:40 [Nebrazya]: AKROBAIT 

22:40 [Alodaiiqt]: ALODAIIKVETE HOŠI 

22:40 [Srandypandy]: KOPALA STUDNICKU KOPAALA 

22:40 [Nebrazya]: BUKVICABAIT 

22:40 [Nebrazya]: STUDNICKAID 

22:40 [Bigdlcklance]: AKROBAIT 

22:41 [Bigdlcklance]: MORE 

22:41 [Alodaiiqt]: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

22:41 [Nebrazya]: XDDD 

22:41 [Alodaiiqt]: HOŠI VY JSTE MIMO VŠAK BĚŽEC JE GOD 

22:41 [Bigdlcklance]: TO CO JE ? 

22:41 [Bigdlcklance]: STROMOPAD 

22:42 [Freestyller]: :D 

22:42 [Pala]: Lantern nemas na to na login :D 

22:42 [Bigdlcklance]: TO JE DECEMBER ? 

22:42 [Freestyller]: vyhravas 

22:42 [Alodaiiqt]: HEAL RHOT 

22:42 [Bigdlcklance]: KED JE VELA SNEHU ? 

22:42 [Alodaiiqt]: A NESERTE MĚ! 
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22:42 [Nebrazya]: PROSINEC 

22:42 [Bigdlcklance]: PROSIM NEC 

22:42 [Bigdlcklance]: STROMOPAD 

22:42 [Morduul]: meč 

22:42 [Elandris]: DECEMBER? 

22:42 [Nebrazya]: ALODAI VYMYSLEL CESKE MESIACE 

22:42 [Alodaiiqt]: JÁ MÁM IBA MESÍČKY 

22:42 [Alodaiiqt]: LULEC 

22:42 [Nebrazya]: PALOVA DCERA MA MESICKY 

22:42 [Pala]: Alodai to su cukriky? 

22:42 [Nebrazya]: NEMOZU JU AMBUSHOVAT 

22:42 [Freestyller]: sa chytíte na všetko :D 

22:42 [Freestyller]: pozeram 

22:43 [Alodaiiqt]: JE TU ALODAII 

22:43 [Alodaiiqt]: POČKAT 

22:43 [Alodaiiqt]: ALODAII MÁ VLASTNĚ BAN 

22:44 [Bigdlcklance]: NOOPE ZAVOLAJ SADRE PROSIM TA 

22:44 [Noope]: CO TO RIKAS 

22:44 [Pala]: Noope ma sadru? 

22:44 [Bigdlcklance]: HEJ MEDZI NOHAMI 

22:44 [Pala]: :D 

22:44 [Dezemo]: NOOPE JE GODX 

22:45 [Tomikonek]: TAKZVANY CHCANEC 

22:45 [Kosmikk]: Dogx? 

22:45 [Pala]: Dezemo na dobiehanie od spirita na farmu HK max :D 

22:45 [Noope]: včera jsem ti trtkal dcera palo 

22:45 [Dezemo]: CO TO MELES STARY.....NEJLEPSI SH PRIEST NA SERVERU+NEJVETSI KUNDOLAP 

22:45 [Noope]: měla juicy pusi 

22:46 [Exoftw]: xd 

22:46 [Exoftw]: pusi xdd 

22:46 [Pala]: na tvoje brusaky nema 

22:46 [Alodaiiqt]: něco jak ty že mirečku? 

22:51 [Pala]: Cez okno mozes dychat cez okno Alodai kycha... 

22:51 [Bigdlcklance]: PALA NETELEPORTUJ UZ TOLKO 

22:51 [Bigdlcklance]: A TO JE AKROBAIT 

22:51 [Alodaiiqt]: 

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

22:51 [Alodaiiqt]: LOL 

22:51 [Alodaiiqt]: ZERA 

22:51 [Alodaiiqt]: CO TU JE ZA BORDEL 

22:52 [Pala]: Alodai ma addon na lagy /w alodaii 

22:52 [Wencaweave]: pomlouváme trapný dk co netočí 

22:52 [Alodaiiqt]: <10:51> [85:Lantern] has come online. 

22:52 [Alodaiiqt]: KOZATKA PŘIŠLA 

22:52 [Pala]: AJEJE.. 

22:52 [Alodaiiqt]: MÁM TĚ VE FRIENDECH LANTERN TY MUJ BFF <3 

22:52 [Alodaiiqt]: SMRDÍŠ BTW 

22:52 [Pala]: Alodaii vs Modra ustrica :D 

22:52 [Alodaiiqt]: xdddddd 

22:53 [Fadawar]: a lot of people online on Artemis :O  

22:54 [Fadawar]: is it only because of holyday or wtf 

22:54 [Alodaiiqt]: ITS BYKOZ ALODAII 

22:54 [Pala]: anglictina mute na hodinu  

22:54 [Pala]: :D 

22:55 [Alodaiiqt]: ČURÁCI V RHC ON TO TAUNTNE A NAPÍŠ AGGRO 

22:55 [Alodaiiqt]: NEZABILI BY STE TO? 

22:55 [Bollux]: xDDD 

22:55 [Aiderian]: co? 

22:55 [Alodaiiqt]: SKYCALL 

22:55 [Pala]: Nemas tam ferodragona nahodou? 

22:56 [Pala]: Blazingfury je vraj panna 

22:56 [Freyzeytka]: jj 

22:56 [Bigdlcklance]: NAHAL 

22:57 [Alodaiiqt]: JE TU BLAZINGFURY? 

22:59 [Alodaiiqt]: HALOOOOOO 

22:59 [Alodaiiqt]: WORLD 

22:59 [Alodaiiqt]: KDE JE TEN SPAM 
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22:59 [Nebrazya]: V STUDNICQE 

22:59 [Pala]: siel off 

22:59 [Coldprincess]: inv 

22:59 [Spejlee]: Lagg? 

22:59 [Spellmajstr]: jj 

22:59 [Shilka]: jj 

22:59 [Whathefck]: jj 

22:59 [Gorrdys]: j 

22:59 [Noope]: jj 

22:59 [Nebrazya]: jj 

22:59 [Kronislav]: jj 

22:59 [Spejlee]: ooooh baby 

22:59 [Coldprincess]: JJ 

22:59 [Salians]: jj 

23:00 [Dezemo]: ne 

23:00 [Krzamrtvy]: jj 

23:00 [Lixiena]: jj 

23:00 [Kronislav]: to padneeeeee 

23:00 [Pala]: jj 

23:00 [Shsowstars]: jop 

23:00 [Alodaiiqt]: běhejte 

23:00 [Izzuri]: jeba to 

23:00 [Alodaiiqt]: kundy 

23:00 [Walleeraa]: ne 

23:00 [Coldprincess]: NOOPE ROVNATKA A BUVAT 

23:00 [Ficopluk]: zase vtedy to musi padnut ked vyhrava ali v bg.. 

23:00 [Extremikk]: NOOPE ROVNATKA HYPE 

23:00 [Bohauz]: cs all 

23:00 [Bohauz]: cs 

23:00 [Dezemo]: CO TO ZASE MELETE ZA MRDKY O NOOPEM 

23:00 [Coldprincess]: ZUBY KRIVIE AKO SPEJDLE DO FAZULE 

23:00 [Anaiel]: Ellizra je pičus 

23:00 [Maiis]: dovi 

23:00 [Bohauz]: kto je ellizra 

23:00 [Spejlee]: Lepší: 

23:00 [Spejlee]: ? 

23:01 [Alodaiiqt]: DDOS UTOK 

23:01 [Alodaiiqt]: LUL 

23:01 [Anaiel]: pičus 

23:01 [Spejlee]: pohoda boys! 

23:01 [Nebrazya]: SUBARU OWNER ASI STAHUJE NESLUSNE VIDEA 

23:01 [Nebrazya]: PRETO LAGY 

23:01 [Dezemo]: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

23:02 [Pala]: Kua nebraz chcem sa dozit zajtrajska D: 

23:02 [Dezemo]: VIDELI JSTE UZ NOOPUV TRAKTOR :DDDDDDDDDDD 

23:02 [Pala]: moje brucho tvl 

23:03 [Nebrazya]: chat spam sandra rousarova? 

23:03 [Coldprincess]: SANDRA ROUSAROVA !!! 

23:03 [Nebrazya]: DALA MI UNFOLLOW NA INSTAGRAME 

23:03 [Nebrazya]: SHADOW DANCE DOSTANE 

23:05 [Alodaiiqt]: LANTERN? PROČ SI MĚ DAL NA FORKO? 

23:05 [Alodaiiqt]: KOMPLEXY Z 550 KILO VID????????????????????????????? 

23:05 [Karlloos]: asi zlobíš 

23:06 [Gaarasan]: Alodaii neporti tu 

23:06 [Swiftysbutt]: inv 

23:06 [Nebrazya]: ynv 

23:06 [Tojeejedno]: ZNÁTE NĚKDO PANÍ HYLLOVOU ?  

23:06 [Noope]: Inv 

23:06 [Dezemo]: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

23:06 [Nebrazya]: AJEJE :D 

23:06 [Alodaiiqt]: <11:06> Lantern has gone offline 

23:06 [Alodaiiqt]: išiel sa podřezat doufám 

23:07 [Astia]:  Alodaiiqt ze by dalsi report?  

23:08 [Alodaiiqt]: Za co? 

23:08 [Savier]: di 

23:08 [Alessdms]: iq 

23:08 [Vyy]: feed 
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23:09 [Amantos]: furt lagy ? 

23:09 [Polosuchy]: j 

23:10 [Exoftw]: kárečci 

23:10 [Pala]: Alodai ma 3 Firelordy... 

23:10 [Spejlee]: SEC WC 

23:10 [Spejlee]: MALA 

23:10 [Pala]: mohol mat 4 keby nemal ban na druida :D 

23:11 [Alodaiiqt]: Palá má malé péro 

23:11 [Alodaiiqt]: mohl mít dvě 

23:11 [Alodaiiqt]: kdyby se narodil v černobyli 

23:11 [Pala]: doloz dokazy Lolo 

23:11 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

23:11 [Alodaiiqt]: TS S PALOU 

23:11 [Lolofounka]: jj nepodari sa mi urobit druhe video kde jeden z nich leauvje mam len jedno je to dostacujuce ? 

23:11 [Pala]: cernobyli ::D 

23:11 [Alodaiiqt]: ROZEBÍRÁME JEHO SEKSUÁLNÍ VSTAHY 

23:12 [Brokenwing]: ja 

23:12 [Noope]: NICE DODGE TĚCH PETEK 

23:12 [Lolofounka]: ako podla mna je dost trapas ze ako Retri/Unholy nevedia zabit Disca ... a nieto este toto robit 

23:12 [Alodaiiqt]: nůpe nemluv 

23:12 [Alodaiiqt]: SEŠ GOD UFONKO 

23:12 [Dezemo]: VSICHNI SE BOJI NOOPEHO CO MRDKY 

23:12 [Amantos]: apríl 

23:12 [Pupalica]: Kdo je noope? 

23:13 [Lukyshek]: co je NOOPE? 

23:13 [Nebrazya]: ynv scrash 

23:13 [Dezemo]: BEAST 

23:13 [Alodaiiqt]: Noope pošleš mi prosím břišáky? chci nějakou motivaci k cvičení 

23:13 [Pala]: to je typek co ma brusaky ale len na fotke :D 

23:13 [Amantos]: to je druh jogurtu ne 

23:13 [Alodaiiqt]: <11:13> [85:Lantern] has come online. POL TUNY SA VRÁTILO 

23:13 [Noope]:  Alodaiiqt dej si radši fantu 

23:13 [Pala]: AJEJE 

23:13 [Alodaiiqt]: Už sem si dal =I 

23:13 [Astia]:  Alodaiiqt ty si strasny stalker 

23:13 [Alodaiiqt]: Ale už piju i kolo protože mám 16 

23:13 [Alodaiiqt]: táhne mi na 20 

23:13 [Eruveaxx]: jezis bezte uz spat deticky 

23:14 [Alodaiiqt]:  Astia Promin že ho mám ve friendech protože chci navázat kontakt 

23:14 [Pala]: jezis ta vidi.. 

23:15 [Dyvei]: Alodai stalkuej Lanterna, pretože ho tajne miluje :D 

23:15 [Pala]: Exalted je aliancna guild 

23:15 [Pala]: to je jasne 

23:15 [Alodaiiqt]: BRÉČA 

23:15 [Alodaiiqt]: NA 

23:15 [Alodaiiqt]: TS 

23:15 [Alodaiiqt]: LOL 

23:15 [Alodaiiqt]: LOOOOOOL 

23:15 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

23:15 [Coldprincess]: AKROBAIT 

23:15 [Coldprincess]: NAZDARS 

23:15 [Alodaiiqt]: BREČEL TAM JAK TŘINÁCTKA PŘI ANÁLU 

23:16 [Alodaiiqt]: JAK NOOPE S WIGUEM PŘEDEVČÍREM 

23:16 [Alodaiiqt]: LUL 

23:16 [Osmankoo]: je smutne ze vies ako breci 13stka pri analu 

23:16 [Pala]: Lantern rychlo zmizol s tska LUL 

23:16 [Alodaiiqt]: Tak když mi je 16 tak pohoda 

23:17 [Noope]: <23:16:32> You were banned for 1 day(s) from the server by "Pala (BIKER)" (1 APRIL :D) 

23:19 [Scrashz]: Alodai vsak ty failis este aj ulduar kamo co ty capsom pises :D 

23:19 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

23:21 [Pala]: Alodaii napodobnuje Elizru Elizra PLS logni UR TS 

23:21 [Nebrazya]: 13 yo boi vs 20yo boi 

23:21 [Nebrazya]: [82.208.17.211] 

23:22 [Nebrazya]: DAJ SI MAJKU 

23:22 [Nebrazya]: XDDDD 

23:22 [Nebrazya]: A PONOZKY 

23:23 [Zamrzni]: Luxus 
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23:23 [Nitella]: cc 

23:23 [Qasa]: tak co bude? 

23:23 [Vampirr]: Je tady majitel postavy Bobafat ?? 

23:24 [Nebrazya]: PREDAM NAHRAVKU BIGDLCKLANCA A ALODAI V DISS FIGHTE 

23:24 [Nebrazya]:  /W ME 

23:25 [Lomge]: BIDUJEME 

23:25 [Lomge]: KOLIK JE STARTOVNI CENA? 

23:25 [Sevdo]: port do sw pls 

23:25 [Nebrazya]: 10000000000000 

23:25 [Dyvei]: 1 copper 

23:25 [Lotustwist]: palovu mamku 

23:25 [Nebrazya]: ALODAI NADAVA NA MADAROV 

23:25 [Nebrazya]: REPORT ZA RASIZMUS 

23:25 [Alodaiiqt]: [82.208.17.211] Alodaiiova psychosomatická léčebna heslo není 

23:26 [Moongurd]: jak nejlip vydelavat goldy ? 

23:26 [Pala]: Striptiz 

23:26 [Dyvei]: začni pracovať 

23:27 [Moongurd]: no to se mi nechce 

23:27 [Moongurd]: pracak taky vydela 

23:27 [Moongurd]: o 

23:32 [Coldprincess]: AKROBAIT 

23:33 [Coldprincess]: PALA ZENA TA POZDRAVUJE 

23:33 [Coldprincess]: VOJA 

23:33 [Coldprincess]: TVOJA 

23:33 [Coldprincess]: PRAVE JE U MNA 

23:34 [Alodaiiqt]: NEJVĚTŠÍ TRASH NA ALI U MĚ NA ST 

23:34 [Alodaiiqt]: TS 

23:34 [Alodaiiqt]: IDEM BLÍT 

23:34 [Pala]: Oki uzi si 

23:34 [Pala]: :D 

23:34 [Coldprincess]: AKROBAIT JE KTO ? ZABIL RAGA ASPON ? 

23:34 [Coldprincess]: ZASA HO 9 LUDI MUSELO TAHAT 

23:34 [Jasnost]: akrobat, to bude nějakej cirkusák 

23:35 [Kosmikk]:  [Alpha Worg]tvl kde je ten hafan? 

23:35 [Eruveaxx]: v mnozirne 

23:35 [Nebrazya]:  [https://ulozto.sk/]!1NzcNlzRhyg7/alodai-wav 

23:35 [Kosmikk]: podvratak jeden xd 

23:36 [Extremikk]:  .sk 

23:36 [Extremikk]: LOL 

23:36 [Eruveaxx]: ulozto jeste existuje? 

23:36 [Vampirr]: uloz to jeste nekdo pouziva? 

23:36 [Gaarasan]: Co to je? :D 

23:36 [Therapist]: ulozto sk? 

23:36 [Extremikk]: ulozto je bis 

23:36 [Therapist]: :-( 

23:36 [Bezec]: ulozto je top, stahuju tam top gear ) 

23:36 [Vampirr]: tak to je mi te lito 

23:37 [Extremikk]: top gear je low posledni dobou) 

23:37 [Extremikk]: sry 

23:37 [Coldprincess]: LUL 

23:38 [Seksii]:  Guilda Light in the Dark hlada ludi na pravidelné raidy BOT BWD BH FL ..... je u nas skvela zabava super 

kolektiv..pre viac info W ME ... tešime sa na každého noveho člena.  

23:38 [Pala]: Co ste tak ticho 

23:38 [Alodaiiqt]: TO TY SI TICHO NA TS 

23:38 [Alodaiiqt]: Seksii ty si holka? 

23:39 [Seksii]:  Alodaiiqt je to dvolezite?  

23:39 [Viristane]: Nenašel by se někdo zkušený kdo by mi mohl poradit ohledně arcane mage? 

23:40 [Freestyller]: hej možem sa niečo opýtať ? 

23:41 [Pala]: Napis do brava 

23:41 [Relbys]: Ovšem 

23:41 [Freestyller]: miss 

23:41 [Alodaiiqt]: PTEJ SE  

23:41 [Freestyller]: už len teba 

23:41 [Alodaiiqt]: NO TAK SE PTEJ TY POŠAH 

23:41 [Pala]: Co mu nadavas 

23:41 [Pala]: stichni 

23:41 [Coldprincess]: ALODAI  
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23:41 [Alodaiiqt]: OMLOUVÁM SE PALA BOŽE NÁŠ NEJVĚTŠÍ 

23:42 [Freestyller]: hej nebud hruby 

23:42 [Alodaiiqt]: Děkuji <3 

23:42 [Alodaiiqt]: Nikdy se nepřidám k temné straně padawane! 

 

 

 

Provokatérka Arfpo 

23:26 [Liboross]: Nemá někdo adresu na Noopa ? Potřeboval bych si snim neco vyřešit.. V BGčkách mu to možná jde, 
uvidíme co v realu :)) za info dobře platím, diky 
23:27 [Hexxie]: lol 
23:27 [Brolados]: ? 
23:27 [Exittekk]: :D 
23:27 [Sunker]: dobrá drsnosť :D 
23:27 [Myria]: noope RIP :) 
23:27 [Liboross]: Nemá někdo adresu na Noopa ? Potřeboval bych si snim neco vyřešit.. V BGčkách mu to možná jde, 
uvidíme co v realu :)) za info platím dost, diky 
23:27 [Hexxie]: ked kolik do rajcin chce zbit druhy kolik do rajcin  
23:28 [Axynom]: chceš adresu na mirka? 
23:28 [Edaryeh]: založit si DK 55 lvl, to je celkem drsnost no /clap 
23:28 [Elandris]: :D 
23:28 [Deeyli]: :DD 
23:28 [Liboross]: jj, dám 100k 
23:28 [Noope]: Dpč, už je tu zase 
23:28 [Axynom]: čau mirku 
23:28 [Noope]: Čau davide 
23:28 [Liboross]: Tak tady ho máme  
23:29 [Myria]: noope w me na lekcie sebeobrany 100k/h 
23:29 [Edaryeh]: v přepočtu mu dáš 500,- za takové osobní info jo? to jsi asi z levnýho kraje 
23:29 [Dicodes]: a co GDPR 
23:29 [Dicodes]: ? 
23:29 [Liboross]: Tak školu už znám, to bude stačit :) Noope zítra v 7:30 ?  
23:30 [Noope]: Neprosím, já už tě v těch bgčkách nechám:( 
23:30 [Arfpo]: mám chut na sex asi :/ 
23:30 [Arisys]: #PRAYFORNOOPE 
23:30 [Vydrysx]: xDDDDDDDDDDDDDDD 
23:30 [Zajrell]: Tvoje ruka nemá náladu ? 
23:31 [Sunker]: má krámy 
23:31 [Vydrysx]: Tady t oje poslední dobou drsný jak v mým šuplíku se šmirglama  
23:31 [Arisys]: Noope já tě v tom nenechám! Přijedu do Ostravy a pomůžu ti s ním! 
23:31 [Arfpo]: dnes jsem byla na manikúře a mám dlouhé nehty asi bych si jí rozdrápala :/ 
23:31 [Noope]: Dík 
23:31 [Noope]: :) 
23:31 [Calice]: Noope nechceš naučit něco z "kraft magi" ?  
23:32 [Exittekk]: craft magi :D 
23:32 [Calice]: Jsem docela profik 
23:32 [Noope]: Minecraft ? 
23:32 [Arfpo]: to je jak dáš jazyk dovnitř a prstama poširáváš břicho ? 
23:32 [Myria]: magic of crafting :) 
23:32 [Sunker]: majnkraft mágia 
23:32 [Inocente]: lol :D 
23:32 [Noope]: WOWKO OD PAJACEKA 
23:32 [Noope]: POGCHAMP 
23:33 [Arfpo]: Jsem asi unavená 
23:33 [Liboross]: A dost, ty sem vůbec nepiš 
23:33 [Calice]: A jeje tu ma nekdo problemek 
23:33 [Liboross]: to si piš 
23:33 [Arfpo]: pomůžete mi někdo co mám dělat abych nebyla unavená ? 
23:33 [Exittekk]: jdi spat 
23:33 [Inocente]: pikopikopiko 
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23:33 [Calice]: Dej číslo 
23:33 [Calice]: pokecáme, to tě rozproudí :) 
23:34 [Noope]: Arfpo Prijed, liboros ti dá číslo od odmu 
23:34 [Arfpo]: klidně bych hned jela 
23:34 [Arfpo]: nuda jak něco 
23:34 [Hulinxd]: S TVOJI MAMOU NUDA NENI. 
23:34 [Pulsatrix]: seznamka lvl world 
23:34 [Inocente]: Muž hkedá kluky. 
23:34 [Arfpo]: a ty jsi jako co Hulinex ? 
23:35 [Exittekk]: xD 
23:35 [Reviar]: kde inde by sa noope zoznamoval :D 
23:35 [Citoslovce]: někddo v praze na rychlej šuk? 
23:35 [Arfpo]: ty mě asi neuspokojíš co ? 
23:35 [Noope]: Lol hulin co to je za jmeno 
23:35 [Arfpo]: svým párkem od Vocílky 
23:35 [Neffarian]: bze ale to tu ide dole vodou  
23:35 [Myria]: sojovy suk? dal bu som si :) 
23:35 [Exittekk]: jestli te uspokojuje jak o sebe trou pytliky : 
23:35 [Noope]: SOJOVY SUCC 
23:35 [Arfpo]: dala bych si šuk no xD 
23:36 [Hulinxd]: JAKEJ ŠUK 
23:36 [Neffarian]: najprv si ohol gule  
23:36 [Calice]: Ahoj, jmenuju se Pepa a jsem popelář, pokud by jsi měla zájem zažít nějaký zážitek na popelářském autě 
napiš na 743 658 458 
23:36 [Hulinxd]: ŠAK PÉRO DO PÉRA NESTRČÍŠ 
23:36 [Crystalaea]: šojovy šuk 
23:36 [Arachnosis]: podle toho jake :DDDD 
23:36 [Citoslovce]: ale doprdele jo 
23:36 [Arfpo]: ohol si kule wtf ? holky mají vagínu jestli nevíš 
23:36 [Arfpo]: jo a jsem trochu drunk xD 
23:36 [Arachnosis]: :O 
23:36 [Bokunopiko]: všetci ti k tomu gratulujeme 
23:37 [Hulinxd]: A ŠPATNĚ SI HRAJEŠ NA HOLKU. 
23:37 [Inocente]: Toho jsem si nikdy nevšimla. 
23:37 [Exittekk]: jo a kluci maji !@#$% 
23:37 [Watchmaster]: arfpo co ho to učíš však to se bude učit v 5třídě ... eště má 3roky krásného života .. 
23:37 [Neffarian]: ano a mas ^&*!@#lnu mykozu a podobne veci ete  
23:37 [Exittekk]: tady se nekdo dival na policajta ze skolky 
23:37 [Calice]: Já jsem kluk a klidně bych si nějakého kloučka taky dal :) 
23:37 [Noope]:  CaliceVEM SI MĚ PLS 
23:37 [Citoslovce]: jaaa jsem spis na deti 
23:37 [Arfpo]: Stejnak jsou tady úchyláci a potrati jako Nebraz nebo jak se jmenoval xD 
23:37 [Inocente]: Moc přehráváš. Trochu uber, a třeba ti někdo sežere, že jsi holka. 
23:37 [Myria]: kym este zije 
23:38 [Gremory]: Arfpo dáme to dohromady ?  
23:38 [Noope]: XDDDDDDDDDDDDDDDD 
23:38 [Realifeglad]: CHES ABY SOM TI JEDNU PRIJEBAL? 
23:38 [Arfpo]: a ty jsi jako kdo ? 
23:38 [Watchmaster]: ten kdo napíše taziiii dostane 200g zejtra :) 
23:38 [Basorek]: Taziiiii 
23:38 [Lerron]: to by si nebol ty :D  
23:39 [Myria]: zejtra cize jiz brzy :) 
23:39 [Tirand]: iiiizat 
23:39 [Dapris]: pozor pozor pala sa nasral pozor nato  
23:39 [Nebraz]: KTO MA VOLAL 
23:39 [Watchmaster]: tvoje bejvalá 
23:39 [Nebraz]: TVOJA MATER? 
23:39 [Watchmaster]: ... už nemluvim 
23:39 [Calice]: Ahoj nebraz, můžu sem dát nějké tvoje fotky ?  
23:40 [Nebraz]: ved daj 
23:40 [Arisys]: Ahoj Arben 
23:40 [Noope]: Cs arben 
23:40 [Watchmaster]: calice jeho fotky ? však ti musel prasknout foták  
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23:40 [Arfpo]: Nebraz ti pošle nudes jako mně xd 
23:40 [Myria]: nedavaj nic 
23:40 [Nebraz]: JA SOM NIC NEPOSILAL 
23:40 [Nebraz]: IBA NIKOLE 
23:40 [Neobe]: A ta castka taky nesouhlasi 
23:40 [Watchmaster]: ten kdo napíše basorku nemluv na discordu dostane 300g pozejtří :) 
23:40 [Myria]: posli svoje 
23:41 [Arfpo]: Nikola je *** to co mi udělala ... 
23:41 [Arfpo]: bych jí za to vlasy vytrhala 
23:41 [Hulinxd]: TVOJI MAMU JSEM UDELALA, CUBKO. 
23:41 [Nebraz]: HEJ NIKOLA 
23:41 [Calice]: Dáváte si večer "maghi", jestli víte co tím myslím .. :D  
23:41 [Siliconqt]: pošli fotky 
23:41 [Hulinxd]: HEJ ARBEN 
23:42 [Myria]: arfpo ty si vazne holka? neoyebavaj 
23:42 [Arfpo]: Nikolo co si to dovoluješ 
23:42 [Nebraz]: CHCES DAJAKE PICS POSLAT? 
23:42 [Hulinxd]: JJ MUZES, NIKOMU TO NEPOSLU. 
23:42 [Myria]: arfpo kolkatky mas kosicky? 
23:42 [Myria]:  miery? ale pravdu! 
23:43 [Nebraz]: MOZEM AJ DICK PIC KED HO NAJDEM 
23:43 [Forthblood]: nemá někdo jako transmog ten červený šátek přes obličej ? 
23:43 [Hulinxd]: POŠLI AJ PETRU. 
23:43 [Myria]: 321... tadadamdam 
23:43 [Arfpo]: já jsem se asi z toho pokadila 
23:43 [Nebraz]: TA SA ISLA SPRCHOVAT 
23:43 [Hulinxd]: VED NATOC JU 
23:43 [Hulinxd]: PANI SLECNA 
23:44 [Nebraz]: VED POHONIM A HNED SOM ZPET 
23:44 [Myria]: 321 uz si tu? 
23:44 [Arfpo]: ty dobytku 
23:44 [Arfpo]: nestačilo to co jsem ti poslala ? 
23:44 [Nebraz]: NIE 
23:44 [Arfpo]: nekecej 
23:45 [Liboross]: 2 ks vejce0,3 hrnek rostlinný olej0,5 hrnek mléko1 balení vanilkový cukr1 hrnek cukr krystal1,5 hrnek 
polohrubá mouka1 balení prášek do pečiva 
23:45 [Liboross]: Vše smícháme v hladké polotekuté těsto, vlijeme do vymazané a hrubou moukou nebo strouhankou 
vysypané formy a pečeme ve vyhřáté troubě (ze začátku 180 °C, pak zmírnit na 160 °C) dokud vpíchnutou špejli 
nevytáhneme suchou. V normální 
23:45 [Liboross]: troubě asi 30 minut, v horkovzdušné 15 minut, záleží ale na troubě a tvaru [formy.Zdroj]:  
[https://www.recepty.cz/recept/hrnickova-babovka-2-3804] 
23:46 [Wyrth]: Teď budeš mít na svědomí požárů... 
23:46 [Siliconqt]: nemel bys tam neco zdraveho a veganskeho? 
23:46 [Wyrth]: To se neslučuje. :D 
23:46 [Arisys]: je to bez lepku? 
23:46 [Citoslovce]: so much 2012 joke 
23:46 [Wyrth]: Být vegan je proti přírodě a dlouhým letem evoluce, sorry. :D 
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Provokatér Ayshari 

00:00 [Grangrogdolf]: já nejsem normální :D copak se v dnešní době holka nemaluje? to je dost mimo lajnu :D 

00:00 [Azart]: hmm lajna 

00:00 [Sanatore]: já se nemaluju, ztráta času 

00:00 [Grangrogdolf]: :D 

00:00 [Threi]: Taky ne...nemám potřebu :D :D  

00:01 [Azart]: u některých žen to ani to malování nepomůže :^) 

00:01 [Emamelemaso]: kluci jsou krásní už od přírody 

00:01 [Emamelemaso]: ale ženy.. ty ne 

00:01 [Threi]: Aha 

00:01 [Azart]: a já neumim psát lul 

00:02 [Emamelemaso]: ženy po ránu vypadají jak bubák  

00:02 [Akiwa]: -_- 

00:02 [Akiwa]: hovor za seba 

00:02 [Sanatore]: myslím, že mluví za mnohé :D 

00:02 [Goorka]: ma nikto vela gold?  

00:02 [Fireshade]: vypadají jako bubák když se malujou protože je ten chlap ráno nepozná 

00:02 [Ayshari]: to neznáš ty záběry z filmů, když se žena probudí v bílém povlečení, v bílěm pokoji plná energie ? 

00:03 [Threi]: Člověk se pak po ránu se pak člověk díví, koho si to večer přivedl domů... 

00:04 [Emamelemaso]: bubáka 

00:04 [Threi]: Ne asi 

00:04 [Threi]: Je to dost na psychiku... 

00:04 [Azart]: přinesl si potrat :3 

00:04 [Sanatore]: to každá žena 

00:05 [Threi]: Skoro každá no  

00:05 [Threi]: Najdou se i výjimky 

00:05 [Emamelemaso]: ale jen nachvilku 

00:05 [Threi]: To je fakt :D  

00:05 [Emamelemaso]: :D 

00:05 [Fireshade]: to jsem rád že jsou i vyjímky já se lekl že chodím s chlapem :-D 

00:05 [Azart]: :D 

00:06 [Threi]: :D :D  

00:07 [Threi]: Nejhorší na tom je, že musíš poznat, kdy je to vyjímka a kdy chlap 

00:07 [Threi]: Ujde to 

00:07 [Ayshari]: co když je to trans? 

00:07 [Emamelemaso]: tak jsi v prdeli  

00:07 [Threi]: Tak pokud ti to nevadí, tak asi ok, ale jinak nic moc 

00:07 [Ayshari]: :/ 

00:07 [Emamelemaso]: či on je v prdeli? :D 

00:07 [Eothar]: to je normální bavit se o tom, že je ženská po ránu hnusná? :-D 

00:07 [Threi]: Teď to nebylo mířené proti tobě, ale tak celkově :D 

00:07 [Fireshade]: dobrý tohle je vyjímka dole je všechno v pohodě 

00:08 [Threi]: Není hnusná, jen je bubák 

00:08 [Emamelemaso]: pokud ženský spí.. tak je to normalní :D 

00:08 [Fireshade]: ženská není po ránu hnusná ženská co se hodně maluje je po ránu hnusná 

00:08 [Threi]: Dobře! 

00:08 [Emamelemaso]: dobrá.. tak po ránu bude hezká.. dokud neotevře hubu :DDD 

00:09 [Kirtapko]: :DD 

00:09 [Threi]: Bude hezká dokud neotevřeš oči...thats all 

00:10 [Emamelemaso]: tak ja dojdu do postele poslepu :D 

00:10 [Threi]: :D :D  

00:10 [Azart]: smart boi 

00:10 [Ayshari]: tyvole celej tejden prach hnus a sucho.. jen dneska celej den sněží, počasí si s náma vytírá prdel 

00:11 [Threi]: Taky řešení :D 

00:11 [Threi]: Měníš téma, nejsi ženská? o.O 

00:11 [Threi]: Ale jinak máš pravdu :D 

00:11 [Emamelemaso]: mi povídej.. nejhorší sezona pro chlapy.. ta rýmička tyvole 

00:11 [Ayshari]: hraju za ženskou, vciťuji se do role 

00:11 [Eothar]: však konečně nějaká vláha 

00:11 [Threi]: Jo tak, promiň 

00:11 [Emamelemaso]: se k tomu vratím :DD 

00:11 [Eothar]: a 3 stupně nad nulou, si připadám jak na jaře 

00:12 [Emamelemaso]: ještě horší když se ženská probudí s červeným ciferníkem 

00:12 [Threi]: JOjo...rýma, největší zabíják  

00:12 [Threi]: :D :D  

00:12 [Emamelemaso]: :DD 
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00:12 [Ayshari]: musíš bejt TVRDEJ chlap a vydržet i rýmičku ! 

00:12 [Drakon]: Vam to mdra pekne 

00:12 [Threi]: Jenže když do toho dostaneš i teplotku :( 

00:12 [Ayshari]: :OOO 

00:12 [Emamelemaso]: a sucho v krčku 

00:12 [Threi]: A kašlíček :( 

00:12 [Drakon]: Hotova smrt z toho :D 

00:13 [Azart]: pomůžu ti kopat hrob :) 

00:13 [Emamelemaso]: přesně :D 

00:13 [Threi]: Děkuju :( 

00:13 [Akiwa]: i ja ti rada pomozem kopat hrob 

00:14 [Emamelemaso]: Chlap vydrží vše.. klidně i kulku do břicha.. ale když jde o rýmičku.. nepomuže mu ani plný kotel 

polévky 

00:14 [Threi]: Děkuju všem, kdo mi chtějí pomoc :) opravdu si toho cením :) 

00:14 [Fireshade]: já to lečím sexem no vlastně všechno léčím sexem 

00:14 [Azart]: pohoda soucítíme stebou 

00:14 [Ayshari]: soucítíme se sexem 

00:14 [Threi]: Přesně tak, řekne se slovo rýma a už se mi spouštějí slzy strachem, že na mě vleze 

00:15 [Threi]: :D 

00:15 [Fireshade]: tak vlez ty na ní 

00:15 [Azart]: on na rýmičku? :D :D 

00:15 [Emamelemaso]: rýma chytí Threie..  

00:15 [Ayshari]: vlézt na rýmu, nebo na ženu, to je oč tu běží 

00:15 [Emamelemaso]: to zní divně 

00:16 [Akiwa]: umre skor nez vobec povie rymicka 

00:16 [Threi]: Hodně divně :D 

00:16 [Fireshade]: na ženu samozřejmě 

00:16 [Threi]: To už zní líp :D 

00:16 [Threi]: Představte si nějakou ženu, která by měla jméno Rýma 

00:17 [Ayshari]: hned by šla do popelnice 

00:17 [Fireshade]: jak se ozve rýma nedaleko tebe tak se potit a potit a potit ale žena na to musí mít náladu 

00:17 [Azart]: :D 

00:17 [Threi]: :D :D :D :D  

00:17 [Ayshari]: chytni rýmu za koule, nebo chytne ona tebe 

00:17 [Azart]: instantní popelnice! :D 

00:18 [Threi]: Je to žena, nemá koule :D :D  

00:18 [Threi]: Aspoň doufám 

00:18 [Emamelemaso]: U žen nikdy nevíš.. 

00:18 [Azart]: :D 

00:18 [Emamelemaso]: :D 

00:18 [Threi]: To je fakt 

00:18 [Threi]: :D 

00:18 [Akiwa]: ty s tym dlhymnickom +1 

00:18 [Ayshari]: nikdy nevíš jestli nemají větší kládu než ty 

00:18 [Emamelemaso]: Dík :D 

00:18 [Eothar]: kor na worldě 

00:18 [Fireshade]: pokud jsi podpantoflák tak i žena má koule povětšinou tvoje v kabelce 

00:19 [Emamelemaso]: takovej eunuch 

00:19 [Threi]: :DDD 

00:19 [Threi]: Jsou tu nějaké feministky? :D 

00:20 [Ayshari]: Jsou tu nějaké mužatky? 

00:20 [Emamelemaso]: chceš kazit večer? :D 

00:20 [Akiwa]: su tu nejakí chlapi? 

00:20 [Ayshari]: nějakí 

00:20 [Ayshari]: moje očí 

00:20 [Ayshari]: to bolí 

00:20 [Dersonton]: po slovensky je to správne 

00:20 [Ayshari]: ajajaj 

00:21 [Ayshari]: to je zlé 

00:21 [Emamelemaso]: už podle te konverzaci bych řekl :D že tu je chlapu jak na*rdáno :D 

00:21 [Ayshari]: hele 

00:21 [Akiwa]: nominativ mnozneho cisla ti nehovori nic  

00:21 [Threi]: :D :D :D  

00:21 [Ayshari]: to nikdy nevíš 

00:21 [Ayshari]: třeba já jsem si hrál na wowku na holku 

00:21 [Emamelemaso]: sssh :D nekaž mi to 

00:21 [Ayshari]: a dostal jsem už 3 FB frajerů 
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00:22 [Emamelemaso]: radši goldy 

00:22 [Emamelemaso]: :D 

00:22 [Ayshari]: xD 

00:22 [Drakon]: tranzvestit z teba ako vysity :D 

00:22 [Sanatore]: jen 3? 

00:22 [Eothar]: to si od nich pak necháváš i posílat dick pics? 

00:22 [Ayshari]: Akiwa, ono česky to je nějaCí, proto mě to K tak zaskočilo 

00:22 [Sanatore]: a jen fb? 

00:23 [Drakon]: o inom radsej mlci 

00:23 [Drakon]: hambi sa sa za to 

00:23 [Ayshari]: jojo nechávám 

00:24 [Drakon]: ze ma roztahany !@#$ 

00:24 [Ayshari]: tak transky už jsou málo, takže musim originál 

00:24 [Ayshari]: chápeš ne? 

00:26 [Ayshari]: ale copak, to jste si mě všichni dali do ignoru, nebo jste přišli o slova? xD 

00:26 [Eothar]: já se snažím přijít na to proč by se někdo vydával za holku, aby z kluků vyvábil fb 

00:26 [Emamelemaso]: :D příjemný večer už upadl.. :D pač někdo tu najel na něčí roztrhlý %^&*.. to mě už nebere :DD 

00:26 [Eothar]: a fotky pér 

00:27 [Ayshari]: no víš 

00:27 [Ayshari]: .. 

00:27 [Ayshari]: já vždycky hrál za ženské charaktery a dřív ve wowku to bylo prostě tak, že na 99% chlap hrál za chlapa a 

žena za ženu 

00:27 [Eothar]: u roztrhanýho anusu večer právě začíná 

00:27 [Ayshari]: takže si frajeři mysleli že jsem holka, tak jsem jim to nevyvracel xd 

00:28 [Eothar]: takže se ti líbilo, že si tě představuje lajna nadrženejch puberťáků? 

00:29 [Eothar]: a při lognutí tvýho nicku se jim zvedaly pyramidy v klíně? 

00:29 [Ayshari]: ne, byl jsem trouba, dítě, který mělo strašnou zábavu z toho že jsem si dělal prdel z těch ubožáků žebrajících 

vztah po wowku 

00:29 [Akiwa]: len mental sa vydava za zensku .. 

00:30 [Ayshari]: ale co už, člověk se poučí, dospěje. 

00:30 [Eothar]: :-D tak to mě naštěstí minulo 

00:30 [Ayshari]: třeba dneska vidět někoho dělat to, co jsem dřív dělal já, dám mu po držce 

00:31 [Eothar]: a řekl jsi to aspoň pak všem těm chudákům? 

00:31 [Ayshari]: ano 

00:31 [Ayshari]: zas takovej masochista jsem nebyl 

00:31 [Eothar]: nebo už ty svatby nešly zrušit? 

00:31 [Ayshari]: abych je v tom nechal 

00:31 [Kirtapko]: co take si robil 

00:31 [Eothar]: tak to mě zajímaj jejich reakce 

00:32 [Ayshari]: třeba jeden 

00:32 [Ayshari]: mi psal asi před měsícem 

00:32 [Eothar]: jestli sis to enrozmyslel? :-D 

00:32 [Ayshari]: xD 

00:32 [Ayshari]: tak jsem mu musel znovu vysvětlovat, že ta postava je opravdu moje a že majitel toho acc opravdu nebyla 

žena 

00:32 [Ayshari]: nechtěl věřit.. 

00:33 [Eothar]: jo to je to odmítání reality no 

00:33 [Ayshari]: ale nakonec uvěřil a začalo to "ty si koko.. píč.. deb.. idio.." atd 

00:33 [Eothar]: bych čekal něco tvrdšího 

00:34 [Ayshari]: třeba péro? 

00:34 [Eothar]: přesně 

00:34 [Akiwa]: :D 

00:34 [Eothar]: co ale teprv kdyby někdo věděl, že seš vlastně chlap, ale využíval by toho? 

00:34 [Ayshari]: PLOT TWIST :O 

00:34 [Eothar]: to by tě sundalo, co? 

00:34 [Dendrofilie]: zdarrr lidi .... Skladam cokoliv .... / w me 

00:35 [Ayshari]: to by bylo hodně hardcore 

00:35 [Ayshari]: skládáš i grupáč? 

00:35 [Akiwa]: a nevyhrazal sati zabitim? 

00:35 [Eothar]: v takovym případě je důležitý nevyzrazovat bydliště 

00:35 [Dendrofilie]: hele klidne, jsem tak na mol. ze bych dal klidne i grupac 

00:35 [Ayshari]: xDDD 

00:35 [Dendrofilie]: Come 

00:35 [Dendrofilie]: :D 

00:36 [Dendrofilie]: but not in me 

00:36 [Akiwa]: ja som tomucloveku dala adresu nech dojde"rozbit mi hubu" 

00:36 [Ayshari]: se mnou si nechceš zahrávat 
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00:36 [Ayshari]: jsem docela nebezpečnej 

00:36 [Akiwa]: ja tez 

00:36 [Dendrofilie]: to verim :-O 

00:36 [Sincero]: Hlavne sam sobe :D 

00:36 [Ayshari]: zeptej se tady borců a borkyň 

00:36 [Dendrofilie]: pres net maji vsichni obvod bicaku pres 30 

00:36 [Eothar]: větší než moje hlava 

00:36 [Dendrofilie]: ale uz ne vsichni ho maji irld 

00:37 [Dendrofilie]: *irl 

00:37 [Ayshari]: já jo 

00:37 [Akiwa]: ver mi ze s hladnou zenskou sa zahravat nechces! 

00:37 [Ayshari]: TUK ! 

00:37 [Dendrofilie]: tak pojdte neco, kdyz mas hlavu jak megamysl 

00:37 [Sincero]: Tak se najez :D 

00:37 [Dendrofilie]: s chladnou? jsi nekrofil? 

00:37 [Ayshari]: wotafak 

00:37 [Akiwa]: vynechavas pismenka :( 

00:37 [Dendrofilie]: nevadi, dulezity. ze tvoje mozkova kura stiha 

00:38 [Akiwa]: ta stiha o106 

00:38 [Dendrofilie]: ne fakt, pojdme neco 

00:38 [Akiwa]: bg na na win pls 

00:38 [Dendrofilie]: gratuluji :D  

00:38 [Dendrofilie]: jdu lognout rdf 

00:38 [Dendrofilie]: wait 

00:38 [Ayshari]: díky bohu za Wow chat.. aspoň nekde nemusím mluvit/psát seriozně xD 

00:38 [Dendrofilie]: vsak 

00:38 [Eothar]: aspoŃ někde se nemusíš vydávat za ženskou 

00:38 [Dendrofilie]: :D 

00:38 [Ayshari]: xDDD 

00:39 [Ayshari]: neboj se, to bylo když mi bylo 12 

00:39 [Dendrofilie]: aspon nekde, nemusim potlacovat svoje nekrofilo pedofilni choukty :D 

00:39 [Eothar]: už ti je 13 říkáš jo? 

00:39 [Ayshari]: no, trochu víc 

00:39 [Akiwa]: nasla som vam kamosa 

00:39 [Dendrofilie]: DPS LOG RDF ... .BUDE PRDEEEEEL 

00:39 [Ayshari]: ale neřikej mamince že ještě hraju, přišla by mi naplácat 

00:39 [Akiwa]: urcitesisnim budete rozumiet  

00:39 [Eothar]: já naštěstí ve dvanácti asi ještě wowko nehrál 

00:39 [Akiwa]: [00:38:48] [W From] [Xdhdh]: jsi lesbička? 

00:39 [Dendrofilie]: hmmm... dame trojku? 

00:39 [Sathenan]: hej když hraješ za ženskou máš mnohem snažší expení a vcelku dost goldů a itemů do začátku 

00:40 [Akiwa]: nesuhlasim 

00:40 [Sathenan]: musíš to umět prodat 

00:40 [Eothar]: musíš umět najít ty správný lidi 

00:40 [Eothar]: teda chlapy 

00:40 [Ayshari]: já hrál wowko už v 6 letech xDD 

00:40 [Akiwa]: nie kazda to zneuziva su aj normalne ktore neklesnu hlbokko 

00:40 [Ayshari]: smutný.. 

00:40 [Drakhan]: a nebo nehraješ na to že si holka a naučíš se hrát sám jako chlap 

00:40 [Threi]: Já hraju za orčici a teda nevím, nevím...:D 

00:40 [Sarllach]: Ma niekto zaujem ist BWL na Tmog? /W meeee 

00:40 [Sathenan]: já nemluvím o ženách 

00:40 [Dendrofilie]: nejhorsi je, kdyz pak po 40 lvlech zjistis, ze ta tvoje "zenska" ma pero 

00:40 [Ayshari]: muahah 

00:41 [Sathenan]: já mluvím o chlapech co hrajou za ženský 

00:41 [Eothar]: aneb Ayshari 

00:41 [Dendrofilie]: prave Sthenan 

00:41 [Eothar]:  Dendrofilie neznáte se s Ayshari ? 

00:41 [Kirtapko]: co je natom 

00:41 [Sathenan]: chlap co hraje za ženskou se nezajímá o něco jako je sebeúcta 

00:41 [Agrebron]: este horsie ked ma vacsie ako ty  

00:41 [Sathenan]: takže mu nevadí se trochu družit pro zisk 

00:41 [Akiwa]: ja mam len gulicky a i to imaginarne :( 

00:41 [Ayshari]: přijde mi teda mnohem lepší koukat na ženskou než na chlapa, i když je to hra 

00:41 [Drakhan]: uprimne si myslim ze za holku se vydavaji jenom chlapi co nemaji koule na to aby si zvladli tu postavu 

equipnout a vyexpit sami bez cizi pomoci 

00:42 [Ayshari]: tak to je dobrá píčivina 
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00:42 [Ayshari]: píčovina 

00:42 [Akiwa]: im sa nechce tak preco to nevyuzit? 

00:42 [Sathenan]: jakože je :D 

00:42 [Eothar]: pochopil bych to v reálu, 

00:42 [Sathenan]: jenomže když se o to snažíš v reálu, musíš se pořád holit 

00:42 [Sathenan]: tady je to jednodušší 

00:43 [Kirtapko]: niektore postavy a clasy vyzeraju ovela lepsie v zenskom rode to snad neni jedno zaco hras paneboze to len 

ty ktory uvidia babu a hned sa rozdavaju su retardovany 

00:43 [Eothar]: ale tady z toho nic nemáš, v reálu aspoň něco chytíš, když máš štěstí 

00:43 [Ayshari]: Drakhan.. vsadím se o cokoliv, že jsem doexpil a nabral EQ na 3x víc postavách než ty.. počítám jen 

Blizzlike XP rate 

 

 

 

 

Provokatér Bencritovao 

20:36 [Bencritovao]: ZA CO DO PICE MAM ZASE MUTE 

20:36 [Bencritovao]: PALA SUCKUJE DICKY NE KURVA 

20:36 [Bencritovao]: ABY MOHL DAVAT MUTE 

20:36 [Bencritovao]: CURAK 

20:36 [Reazx]: ajeje 

20:36 [Instag]: DOPICE SA TO PISE 

20:36 [Watchmaster]: a j e j e 

20:36 [Reazx]: ajeje 

20:36 [Bencritovao]: TVOEJ MAMA JE PICA 

20:36 [Instag]: NIE DO PICE 

20:37 [Exacty]: :DDDD 

20:37 [Watchmaster]: aspon nákou má ! 

20:37 [Instag]: PRECO SI TOXICKY TY SYN KOKOTA 

20:37 [Memphismf]: cc, jak je na tom momentálne tento realm s populáciou? =) 

20:37 [Bencritovao]: DRZ PICU NA NIC JSEM SE TE NEPTAL 

20:37 [Bencritovao]: TY KURVO 

20:37 [Anfor]: Pomuze nekdo s addonem ? 

20:37 [Instag]:  /WHO PALA 

20:37 [Bencritovao]: STEJNA KURVA JAKO TEN PALA CO KOURI V DEEPHOLMU 

20:37 [Exacty]: konecne je sranda  

20:37 [Bencritovao]: GM 

20:37 [Bencritovao]: CLOVEK SI CHCE NAPSAT O INV NA RAID 

20:37 [Bencritovao]: A ANI NEMUZE 

20:37 [Valkryn]: a 

20:38 [Bencritovao]: AHA PALA ZASE V DEEPHOLMU 

20:38 [Bencritovao]: CUS TY KOKOTE 

20:38 [Bencritovao]: DOUFAM ZE TO VIDIS 

20:38 [Akidru]: neviem ci si uvedomujes ale svojim prejavom..utvrdzujes vsetkych ostatnych o svojej sprostote...ignore 

20:38 [Ainei]: Summoning Pala 

20:38 [Pala]: Trying to connect to server  

20:38 [Pala]: Connected... 

20:38 [Bencritovao]: DIK AKIDRU TVUJ NAZOR ME FAKT ZAJIMA 

20:38 [Yery]: je to hlupak no 

20:38 [Tafak]: Pala je Buh 

20:38 [Exacty]: ceho? 

20:39 [Exacty]: reportovania? 

20:39 [Bencritovao]: CELKEM ZIVOT REPORTOVAT LIDI A AFKOVAT V DEEPHOLMU 

20:39 [Bencritovao]: ZABIJ SE 

20:39 [Pala]: Aspon vidno ze moja uloha tu je jasna ked si neuvedomujes svoju identitu ako sa chovat :) :-* 

20:40 [Bencritovao]: PIS CESKY TY SRACI  

20:40 [Bencritovao]: CURAKU 

20:40 [Bublanice]: xdd 

20:40 [Daladirn]: xD 

20:40 [Tafak]: Bene zazpivej nam 

20:40 [Zizarno]: čo je to za odpad? :)  

20:40 [Kimcong]: dneska je to tady celkem poklad 

20:40 [Pala]: Co je tohle za odpad? 

20:40 [Pala]: :D 
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20:40 [Speawy]: Nevim, ale ma ban :-) 

20:40 [Watchmaster]: pala ale to jen popeláři špatně odvezli popelnici 

20:40 [Pala]: Diky  

20:40 [Bublanice]: :O 

20:41 [Uthere]: je tu admin ? 

20:41 [Pala]: mozes uzamknut report rovno 

20:41 [Merlos]: ahoj pala :3 

20:41 [Pala]: Ahoj 

20:43 [Tafak]: kdyz tu byl Ben prijde i Hanicka Zagorova? 

20:43 [Pala]: Uvidime 

20:43 [Tafak]: dal bych si sni selficko pred SW 

 

 

 

 

Provokatér Dzus 

20:55 [Dzus]: Tak kdyz uz i Dapris sklada 6hc tak kde to sme? 

20:55 [Dapris]: a ty si kto nesi ma beres do papule 

20:55 [Topunky]:  Dzus si zběhni s ním ne? 

20:56 [Dzus]: ja jsem ten co ti nabindoval DC volcano na active ty nulo 

20:56 [Alyxinka]: dzuso , nie ze by si mu pomohol :D ale otvarat si hubu budes :D  

20:56 [Pala]: AJEJE 

20:56 [Dzus]: scim mu mam pomoc? sundat darkmoonku z baru? 

20:56 [Alyxinka]: nie zlozit a dat spesne 6tku :D  

20:57 [Dzus]:  Alyxinka radsi neco toc na tom ragovi nebo te i dapris pretoci 

20:58 [Rucnygranat]: niekto si tu honi ego na podpichovaní iných dzusik... :D :D aké úbohé... :D 

20:58 [Dapris]: dzus a aku mas prichut jahoda jablko pomaranč povie ??  

20:58 [Dzus]: na tebe budu asi hodne kyselej ty nulko 

20:58 [Alyxinka]: nemozem mam 400 MS :D  

20:58 [Dapris]: nula je tova maminka kedc som ju daval do prdele  

20:59 [Kimcong]: ajeje 

20:59 [Dzus]: A jeje 

20:59 [Chiyokko]: :DDDDDDDDDDDD 

20:59 [Azizzka]:  :-D 

21:00 [Dzus]: Dapris? 

21:00 [Warlak]: Džusíku ? 

21:00 [Dzus]: ? 

21:00 [Warlak]: Ahoj 

21:01 [Siliconftw]: Avalon? 

21:02 [Izeysa]: Skyhigh? 

21:03 [Pajacekk]: LF Mdps na FL 6hc (re3, rogue, warr) 

21:04 [Dzus]: Pajo bude stream? 

21:04 [Siliconftw]: Koupím TSUNAMku 

21:04 [Alodaiiqt]: Kde všude se dá dělat ten event, 

21:04 [Alodaiiqt]: ?? 

21:04 [Laravel]: to určite :D  

21:04 [Axynom]: ajaj, top rog co skáče u sienstry do lávy  

21:05 [Alodaiiqt]: Axy nebud toxický!! 

21:06 [Dzus]: Dapris posli stream pls 

21:06 [Rajki]: posles donate ? 

21:06 [Rooloo]: :D :D 

21:07 [Dzus]: On je bohatsi vic nez my vsichni dohromady... 

21:07 [Dzus]: je to Streamer kua ne? 

21:07 [Spierce]: zaplatim magovi za port do shattrathu bud z dala alebo sw /w me 

21:08 [Dzus]: dapris ti udela port 

21:08 [Darkmessiahh]: dapris ti zdarma pojebe raid :P  

21:08 [Outka]: Dzus ty musis byt velmi zakomplexovaný jedinec... :D 

21:13 [Pajacekk]: Eywa? 

21:14 [Skyrypa]: to je ta bohyne z avatara 

21:14 [Pajacekk]: Hleda se eywa 

21:14 [Laravel]: Ajvar 

21:14 [Skyrypa]: ja ti pomuzu Eywa /e pajacekk 

21:14 [Alodaiiqt]: Pája Hledá Ženu? 

21:15 [Pala]: AJEJ 
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Provokatér Elizzra 
 

19:57 [Orissai]: Jé, ahoj Adere! 

19:58 [Adere]:  Orissai cau jesterko  

19:59 [Adere]: DS uz davno mohl bezet ale nahodily hadese takze si pekne dlouho pockame 

20:00 [Nirigan]: adere, radši pomlč 

20:00 [Ellizra]:  Adere aka sherlock 

20:00 [Diecreature]: musi doprat jeste casterum slavu pk budu plakat:D 

20:00 [Klide]: WOOOW 

20:00 [Palactor]: lidi jako ty myho locka nikdy nerozbreci 

20:00 [Palactor]: tomu ver :) 

20:01 [Gharp]: cg 

20:01 [Diecreature]: jn uvidime az te na ds chytne rouge:D 

20:01 [Fannubresa]: actor grow up 

20:01 [Fannubresa]: až budeš mať občiansky tak sa chval warlockom 

20:01 [Palactor]: lol 

20:01 [Diecreature]: lol 

20:01 [Palactor]: toto se mi strasne libi :D 

20:01 [Ellizra]: Jsem nevedel ze v Dsku beha rogun za ultraxem 

20:01 [Diecreature]: rekt 

20:01 [Adere]:  [Tiriosh, Nightmare of Ages] [Golad, Twilight of Aspects] s tim urcite nekdo da v Ds pres 80k  

20:02 [Alodaii]:  Adere nedá no :D 

20:02 [Palactor]: nikdo z vas o me nic nevi 

20:02 [Palactor]: akorat jste banda nul 

20:02 [Adere]: treba jo  

20:02 [Nirigan]: adere se dostane na ds až budou pandy, simtě 

20:02 [Palactor]: celkove memento 

20:02 [Palactor]: co vy mi muzete XD 

20:02 [Neffarion]: nehovori sa nula ale ZERO :D 

20:02 [Kariskillx]: da na halfusovi  

20:02 [Fannubresa]: povie on 

20:02 [Fannubresa]: smejem sa ti 

20:02 [Hx]: MA HAD VAJCA? 

20:02 [Palactor]: tak to cg :) 

20:02 [Hawiscz]: a jaky 

20:02 [Neffarion]: nie lebo by vyzeral ako kkt :D 

20:02 [Ellizra]: V kosicich maj hadi vejce no 

20:03 [Diecreature]: kid jeste nedostal veceri tak si tu leci mindrak 

20:03 [Ellizra]: tam je to plne kktu 

20:03 [Palactor]: sorry nejsem lempl dokazu si uvarit sam 

20:03 [Palactor]: chapu ze ty tam cekas az ti nekdo neco nastrka pod ten tvuj rypak 

20:03 [Hx]: KOSICEEE TO JE SILAAAAAAAAAAAAAA 

20:03 [Palactor]: ale u nas to funguje trochu jinak  

20:03 [Palactor]: sorry jako 

20:03 [Diecreature]: co ze ti tata papa coko dulek 

20:04 [Diecreature]: nestyd se za to 

20:05 [Treetarded]: wwwwwwwRS 

20:05 [Treetarded]: wTS [Mysterious Grimoire] 

20:05 [Palactor]: jak muzes neco tkaoveho rict ? 

20:05 [Ellizra]: treba to zna z domova 

20:05 [Palactor]: prijdou mi dost negramotni no 

20:05 [Diecreature]: tyy uz si uspal bastarda 

20:05 [Diecreature]: ? 

20:06 [Ellizra]: prijd ty hrdino.. adresu mas :D 

20:06 [Diecreature]: nebo ti ho hlida maminka 

20:06 [Spiritstrike]: Ahoj vsichni 

20:06 [Spiritstrike]: urcite nevahejte a zkuste si pustit na youtube pisen 

20:06 [Diecreature]: dite ma dite:D 

20:06 [Ellizra]: a privez si tu bandu z materske skolky :D 

20:06 [Rajki]: s palicami co michale 

20:06 [Spiritstrike]: nevahejte si najit na youtube a pustit : W1B - Trance Ahead  

20:07 [Ellizra]: Tebe hlida maminka.. uzij si to..za chvili jdes spat :D 

20:07 [Diecreature]: a tobe hlida tveho bastarda 

20:07 [Diecreature]: :D 

20:08 [Ellizra]: lepsi jak kdyby hlidala me jako hlida tebe ta tvoje 

20:08 [Diecreature]: aj neprizpusobivy si umi navlict sprcku 

20:08 [Diecreature]: :D ale ty ne 
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20:08 [Ellizra]: To sice ne..ale ty si zni muzes delat jen balonky :D 

20:09 [Ellizra]: ty panici v 18 

20:09 [Diecreature]: aspon mi dite nehlida mama 

20:09 [Ellizra]: co bydlis u mamy 

20:09 [Diecreature]: nejvetsi ostuda ze vsech 

20:09 [Diecreature]: :D 

20:09 [Ellizra]: ostuda je bejt panic a byldet v 18 u mamy no 

20:09 [Sulendin]: mozna proto je furt panic 

20:09 [Diecreature]: neumi se postarat o svou krev radeji hraje online hru::DDDDD 

20:09 [Diecreature]: LOL 

20:09 [Diecreature]: otecko nuber1 

20:10 [Ellizra]: asi jo no.. maminka mu to jeste nedovolila :D 

20:10 [Sulendin]: ale porad me zajima pajo uz sis vypral slipy? 

20:10 [Ellizra]: jeste te vodi do skoly? :D 

20:11 [Diecreature]: jo a ty si hrajes hru mezi tim co ti dite vychovava nekdo jinyy  

20:11 [Diecreature]: :DD 

20:11 [Ellizra]: a ty si hrajes hru zatimco ti mama dela svacinu  

20:11 [Diecreature]: tvoje mamaa je jeho mama dobryy incest:D 

20:11 [Ellizra]: a oblika pyzamo 

20:14 [Ellizra]: pockam az te oblecou  

20:16 [Ellizra]: ALe tak hlavne ze ty mas dobrou mamu co te v 18 jeste obleka :D 

20:16 [Ellizra]: za 14minut jdes hajat..tak pis rychle 

20:16 [Diecreature]: jn vidis moje mama je dobrou matkou ty si dobryy otec? 

20:17 [Ellizra]: a ty jsi dobry syn? D: ty lemple? :D 

20:17 [Lhon]: jebe vam vy jeble deti? 

20:17 [Diecreature]: lempl rikaa ten co si umrdne dite 

20:17 [Lhon]: riešte to na worlde o boha :D  

20:17 [Ellizra]: v 18 bydlis u mamy a kozy jsi videl tak za ohradou na vesnici 

20:17 [Diecreature]: a nestra se o nej:DDD) 

20:17 [Lhon]:  Diecreature zavidiš mu ? 

20:17 [Lhon]: ty si nezajebeš tak do 30  

20:17 [Diecreature]: vsech zen si idol secky stebu chteju potomka:D 

20:17 [Ellizra]: zavidi ale nevi co je sex.. takze to nechape jeste 

20:18 [Zoyer]: mas dite ze tohle rikas ? rikat nekomu ze se neumi starat o dite je pekne, ale co tak se starat o svou zahradku a 

zahradku ostatnich nechat byt ? 

20:18 [Adere]: se je jen pro zabavu a nebo udelat potomka a utect 

20:19 [Diecreature]: +1 

20:19 [Ellizra]: jak by se mohl o nekoho starat kdyz se o nej stara mama? 

20:19 [Alizejacotey]: havranko jsi tu ? 

20:19 [Adere]: nejdriv si poridte psa az potom dite  

20:19 [Diecreature]:  tvoje mama ma tvoje dite dobrej incest:D 

20:19 [Ellizra]:  Adere ty si potomka nedelej protze jestli bude debil po tobe co neumi napsat ani poradne vetu tak muze delat 

maximalne sudy na pivo jak ty 

20:20 [Wocasek]: kdo s kým se hádá a o co jde? chci takyy :D 

20:20 [Ellizra]: ty "mozazi" 

20:20 [Rakshaa]: :DDDDDDDDD 

20:20 [Adere]: tahny do diry s ktere jsi prisel na svet 

20:20 [Rumpumpa]: zas 2 pubertaci si tu honi ega :-D za cca 20 min. uz pujdou spinkat ;) 

20:20 [Ellizra]: s ktere no 

20:20 [Ellizra]: ano 

20:20 [Rakshaa]: :D 

20:20 [Ellizra]: s/z dela problemy porad 

20:20 [Gapi]: ale i y/i  

20:21 [Ellizra]: on pise vsude Y 

20:21 [Ellizra]: protoze je tvrdak 

20:21 [Gapi]: asi je hodne tvrdej no  

20:21 [Pronts]: Adere tvoja gramatika je horsia jak petrzalsky pernik  

20:22 [Lhon]: zabite sa 

20:22 [Gapi]: Adere je neco jako terminator, byl vyslán roboty z budoucnosti aby nam znicil budoucnost  

20:22 [Gapi]: kurna to zni blbe :D  

20:24 [Popocatepet]: ta gramatika 

20:24 [Popocatepet]: omg 

20:24 [Popocatepet]: nech toho 

20:24 [Tiefighter]: KOŠICE SILAAAAAA 

20:24 [Hx]: tomu ver bracho  

20:24 [Hx]: MAS LIKE 

20:24 [Beven]: :D  
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20:24 [Emilfas]:  Tiefighter :-" 

20:24 [Pronts]: HX BOSS BG LEGENDA 

20:25 [Hx]: HX BOSS BG 

20:25 [Gapi]: Košice ? to je predmesti Budapešti ne ?  

20:25 [Dkckolou]: Hx LOSS BG :D 

20:25 [Ellizra]:  Adere radsi nam rekni kolik jsi dnes udelal "mozaznych" sudu 

20:25 [Hx]: B 

20:25 [Gapi]: :DD 

20:28 [Kafee]: ma shirt a tabart vliv na item level? 

20:28 [Gapi]: nema 

20:30 [Marrka]: pozivejtee 

20:30 [Marrka]: :D 

20:31 [Marrka]: guildaa 

20:32 [Lalalaa]: co je tu jako nejvíce hledaný class ?  

20:32 [Hagrag]: tank :D 

20:32 [Marrka]: dk 

20:32 [Marrka]: blood 

20:32 [Casanowa]: pokemon 

20:32 [Lalalaa]: a digimon ne ?  

20:32 [Casanowa]: :DD 

20:32 [Callisek]: tamagoči 

20:32 [Lalalaa]: to mám rád 

20:32 [Kafee]: itachi uchiha 

20:32 [Lalalaa]: ten je mrtvej 

20:32 [Casanowa]: pikachu 

20:33 [Lalalaa]: pikachu má zrovna něco na práci ale :/ 

20:33 [Casanowa]: :D 

20:37 [Sulendin]: miluju elisku 

20:37 [Varmiie]: nejaké vedenie z half perfection ?  

20:37 [Sulendin]: nejvic toxic clovek a ja ho miluju 

20:37 [Faalcoon]: nějaky raidy ? 

20:37 [Rumpumpa]: ten dmg je hruza :-/ 

20:37 [Rumpumpa]: úp 

20:37 [Nevhi]: a ty neumis psat 

20:39 [Sulendin]: pajo prodas mi sve slipy? 

20:39 [Twistermonk]: ZABZACZ NOSÍ PÁJOVY SLIPY 

20:40 [Sulendin]: ja bych k nim chtel cuchat 

 

 

 

Provokatér Extremikk 

Extremikk: Achjo, skoda, ze tu s vama nemuzu byt dele... Uz bych mel jit spat no 

Motisek: Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc. Bohatým nechybí nic a každý spěchá, aby jim sloužil. 

Extremikk: zítra škola 

Extremikk:  

Sunkasyrx: CO JE TO ŠKOLA 

Epirith: DEFINUJ VESMÍR …  

Extremikk: ALE PREDTIM NEZ ODEJDU, TAK VAM CHCI NECO RICT 

Lumidead: Tancuj jako kapitán 

Sunkasyrx: NECO S MAMOU ZE 

Extremikk: ZRZCI NEMAJI DUSI!!! 

Sunkasyrx: AHA 

Extremikk: HEZKY VECER ☺ 

Extremikk: GN 

Epirith: A zrzky? 

Extremikk: KAMARADI 

Extremikk: ZRZKY MAJÍ MOKRY SKLEP 

Extremikk: HAHAHA 

Extremikk: GET IT? 

Sunkasyrx: A PLISEN 

Extremikk: MEZI PRSTAMA U NOHY  

Motisek: Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá 

Extremikk: JA HRAJU JAK GOD, JAK MNE SOUDIS TEDY? 

Epirith: Ty máš nick motisek? Tak to jsi blbec 

Luxurious: MOTISEK AHOJ 
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Syrsunkax: AHOJ MOTILEK 

Syrsunkax: I HC RAGA DAVA PEPA NA 1 PULL 

Syrsunkax: CO REKNES TED 

Extremikk: AHOJ NIKOLO A NONAME ZERO WARRIOR 

Extremikk: CCCCCCC 

Sunkasyrx: CAU 

Syrsunkax: A CO JA 

Syrsunkax: KOKOTE 

Sunkasyrx: XDDDD 

Sukzinecka: forko 

Nebrazx: FOTIL SOM SI DICK VO VANI A VTOM PRISLA PETRA 

Noopegodx: KILL ME PLS 

Nebrazx: A ZVRTLO SA TO 

Nebrazx: (: 

Sunkasyrx: VYFOTILA TI HO PETRA? 

Motisek: Když moudře promluvíte k davu, zatleská vám jen pár intelektuálů. 

Noopegodx: (: 

Cechi: TY VOLE, MOJE MÁMA SE JMENUJE PETRA 

Syrsunkax: USTŘIHLA TI HO JAKO PUPEČNÍ ŠŇURU? 

Sunkasyrx: MOJE SE JMENUJE RADKA  

Extremikk: FOTIL JSEM SI HOVINKO NA ŠKOLNÍCH ZÁCHODECH A POSLAL JSEM TO OMYLEM MOJÍ 

FRAJERCE 

Extremikk: OH WAIT 

Extremikk: JA FRAJERKU NEMAM 

Epirith: MOJE IVANA 

Extremikk: (((((( 

Extremikk: NIKOLO BUDEŠ MOJE HOLKA? 

Sunkasyrx: ZA RP 

Extremikk: A ZA NUDES? 

Sunkasyrx: OK  

Extremikk: OK 

Extremikk: MAM HOLKU VY SOCKY, CO JSTE DOKAZALY VY 

Penetralia: dajte tel. cislo na vaseho dilera 

Epirith: 604927728 

Syrsunkax: 721 567 126 

Extremikk: 158 

Motisek: Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce 

Penetralia: :D  

Extremikk: MOTISEK TY ROZDAVAS MOUDRA DNESKA JO? 

Cukrak: zasrani, existuje taka klavesa, vola sa Caps lock, poprosim raz stlacit… dakujem… 

Impossible: me chce vdana zena z práce a ja ji stále odmitam sex …  

Motisek: Extremikk tobě před spanim ☺ 

Epirith: CUKRAR DIK UZ NEMUSIM DRZET SHIFT 

Extremikk: DIK, BUDU NA TEBE MYSLET 

Sunkasyrx: KDE JSOU TY NUDES PEPO 

Motisek: Být vůdcem znamená být schopný hýbat masami 

Extremikk: NOOPE, KDYŽ SE CITIS NA DNE, VZPOMEN SI NA LIDI, CO JSOU V SILVERU, VZPOMEN SI NA NE 

A POTOM HITNES TOHO CALENDZOURA A V TU CHVILY SI UVEDOMIS, JAK JSI DOBRY 

Nebrazx: PEPO POKIAL NEMAS 23CM 

Epirith: Motisek tak to je FattyPillow řádný vůdce :D 

Nebrazx: ANI NESKUSAJ 

Sunkasyrx: PEPA MA 23,1 

Extremikk: NEVZDAVEJ SE, DELEJ CO MUSIS A JEDNOU, JEDNOU, BUDES NEJLEPSI 

Deadscratch: rokov 

Extremikk: BUDES MIT CELENDRZ JACKET 

Fraggz: DAJI SE NEJAK POSILAT Z CHARU Z JEDNOHO UCTU NA CHAR NA DRUHY UCET JUSTICE POINTY? 

Motisek: Epirith vůdce? A proč z něj má 90% diváků prdel 

Extremikk: A BUDES NA TO BALIT HOLKY 

Epirith: Jo, ale ty masy jsem myslel trošku jinak :D 

Epirith: masy sádla 

Extremikk: MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Extremikk: GN 
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Provokatér Gaysheepx 

Zeldzaamhide: nn 

Bayme: farbu pleti ma jak zreciklovany toaletak  

Zeldzaamhide: Nykolo drz uz pec 

Strasam: ja jsem 24 lety, nevychovany cech… co je horsi? 

Rhaox: Bayme XDD 

Gaysheepx: CECH > ARBEN 

Acens: hehe postavho do klece bez věci a je zneho troska na ranu 

Zeldzaamhide: MADARI > CESI 

Zeldzaamhide: RIP 

Gaysheepx: DOBRA KAPPA 

Gaysheepx ZUZANO 

Zeldzaamhide: xd 

Rhaox: ja>ty 

Starsam: hledam holky pres tinder… 

Thugherox: JEŠTĚ ŽE TO NAPSALA MOJE OBLÍBENÁ MAĎARKA 

Thugherox: JINAK BYCH ŠEL NA POLICAJTY 

Zeldzaamhide: uz sem tam sla sama 

Gaysheepx: SLYSIS TO ZUZANO? 

Zeldzaamhide: UDAT SE 

Gaysheepx: TY SI JEHO OBLIBENA MADARKA. 

Zeldzaamhide: JJ 

Starsam: na wow chodim jen kvuli cookinku… 

Bayme: ach toto vychodne nemecko 

Starsam: bavi me varit 

Rhaox: však zuzana je druha kelpinka ne 

Rhaox: ==)=)=)=)= 

Gaysheepx: ???? 

Zeldzaamhide: ??? 

Andrejusix: Beric DONDARRION by ich vyplieskal vsetkych 

Gaysheepx: ALE ZUZANA NEMÁ MRTVOU MAMU. 

Gaysheepx: XDXDXD 

Vietnamecxd: wtf , moja nova myš funguje ale kde zapnem wowko tak ledva hybe kurzorom a uplne blbne….  

Thugherox : KOLIK KDO ZVEDÁTE? 

Beasteroids: na co 

Acens: ale kacer donald by vyhral sechno 

Gaysheepx: DELAM MMA. 

Thugherox: NA BENCH 

Starsam: ja zvedam 140 

Bayme: momentalne pol litrak zo stolu 

Gaysheepx: KDO CHCE VYPOUT 

Beasteroids: bench je pro srá*če 

Acens: jeden pohled a souper spy navzdy 

Thugherox: LOL BYCH TĚ VYPL 

Juhas: Xd 

Gaysheepx: JA BENCHUJU 90 

Bayme: thugh jedine co vies vypnut je pocitat 

Chaa: TAK TO SES GAY 

Rhaox: Chaa jj jsem 

Thugherox: TEN NEVYPÍNÁM 

Wulffhart: Bayme Xddd 

Gaysheepx: mam 163CM A 54 KILO. 

Gaysheepx: A ZVEDAM 90. 

Thugherox: NAOPAK 

Thugherox: NIKOLO 

Lilshammy: ŠPEKU 

Starsam: ja mam 196 cm… 

Gaysheepx: MAM 54 CM 

Gaysheepx: A 163 KILO 

Gaysheepx: ? 

Thugherox: JJ 

Zeldzaamhide: nn 

Zeldzaamhide: to se neda 

Gaysheepx: A ZVEDAM 90 

Acens: jsi velkej kluk no 

Andrejusix: taka placka 
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Thugherox: MŮJ KOBLÍŽEK )) 

Chaa: SES BUZNA 

Rhaox: Chaa forko cs 

Starsam: jsem !@#$%^, ale vzrusuje me kdyz me soused sleduje kdyz se sprchuju 

Starsam: &*!@#$  

Starsam: h-erero je sprosty slovo? :D 

Andrejusix: no co si to ? 

Rhaox: Strasam mam rad kdyz svoji holce hladim pero 

Rhaox: ;) 

Andrejusix: prosimta 

Zeldzaamhide: cs 

Zeldzaamhide: jk 

Zeldzaamhide: je 

Rhaox: “just kidding je”? 

Wherer: asi je to genderově nevyvážené… 

Rhaox: co to znamena 

Starsam: Rhaox presne tak… 

Panicgodx: SLOVENSKO > MADARSKO 

Andrejusix: TELL us more Rhaox 

Cascie: FELDIVEK FTW 

Rhaox: všichni hráči twinu > lantern 

Cascie: alebo jako sa to psie 

Gaysheepx: VITE JAK POZNATE PRAVEHO CHLAPA? 

Gaysheepx: TO JE TEN KTERÝ ZARIZL PRASE. 

Lukyshek: slovensko je prý maroko 

Lakatocova: zdá se mi to alebo tu nejak upadla slovenská komunita ? :D 

Thugherox: NEBO PODLE PRDELE 

Thugherox: POZNÁTE CHLAPA 

Busdriverx: xdd 

Panicgodx: SLOVENSKO > CESKO  

Bolvaar: kde je GM… aby to tu utišil 

Starsam: furt jen resite wowko… pojdte se normalne bavit o tindru, amaterech a tak… 

Busdriverx: dobrej ftip 

Rhaox: JA > VY 

Gaysheepx: JA > VASE MATKY. 

Laskatosova: že tinger :D 

Rhaox: nn gringr je nejlepš 

Laskatosova: restt 

Panicgodx: ZDVIHAM 90KG NA ARBENCH 

Andrejusix: aj tak ich mate vsetci malých a nefuncnych s tych dlhich hodin při wowku, vam ovysli 

Gaysheepx: U NAS NA VESNICI KDYŽ NEZARIZNES PRASE, TAK JAKO BYS NEEXISTOVAL, NEZOL, NEBYL 

SAMEC. 

Donaldtrumph: Game of Thrones 7/7 just LEAKED and Daenerys will loose once again a gragon! 

Starsam: ja když hraju wowko, tak si na nej vesim zavazi, prej se tim da zvetsit 

Wulffhart: :DD 

Gaysheepx: ZVEDAM PRASATA NA BENCH. 

Andrejusix: MAS maleho Nezufaj strc do ula a pobuchaj 

Panicgodx: JA ZDVIHAM NYKOLU NA BENCH 

Lilshammy: Zvedneš Nebraze? 

Gaysheepx: TAK TO MOC NEZVEDAS LANTERNE. 

Starsam: lidi na swingers? 

Thugherox: 9:24 

Thugherox: NIKOLA ONLINE 

Panicgodx: AKU MAS VAHU 

Gaysheepx: XDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Thugherox: XDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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Provokatér Heavenheart 

Heavenheart : PÍŠEŠ JAK 12LETÁ LOLITA 

Heavenheart: KÁREČKU  

Heavenheart: JDI LÍZAT MATCE ÁČKO „PLS“ 

Unesenydite: kárečku? jsi černej? 

Garda: třeba to je 12 letá Lolita :D 

Jatuniesom: niekto doslova zije z toho, ak ublizuje alebo sposobuje akykolvek i sebemensi problem niekomu dalsiemu, je 

jedno akou formou, ci na strane „bielych“ alebo „ciernych“ 

Heavenheart: JÁ BYCH ŘEKL ŽE JE 

Maby: Nechápu, že vás to baví :D 

Droplaug: to mrtvo na worldě … 

Sugesce: BOJ! BOJ! BOJ! 

Maby: ja unavený z práce jsem rád že ležím Xd a eště tady se hádat 

Jatuniesom: je uplne jedno, ze ci sa clovek stavia na stranu zákona alebo na stranu anarchie 

Heavenheart: KOŠTĚ PIŠ 

Jatuniesom: existuje iba povaha cloveka, ktora rozhoduje o vsetkom 

Maby: Tohle není žádná strana :D 

Heavenheart: PŘEDCHVILKOU JSI TU SPAMOVAL CO SEKUNDU NĚCO 

Maby: To je nepovedený twinstar Trash 

Heavenheart: A TED TI DOŠLI SLOVA? 

Garda: tady je to samej filozof:D úplný Sokratesové 

Bigrafa: asi malo fetujete 

Heavenheart: DĚLEJ 

Unesenydite: NEKŘIČ 

Heavenheart : DĚLEJ PIŠ NĚCO SOMÁLEC 

Maby: Spíš málo :D 

Unesenydite: TVOJE MÁMA JE SOMÁLEC 

Jatuniesom: filozof? 

Heavenheart: NE TO JSI TY 

Jatuniesom: to skor policajt  

Ysarion: je tu Zmysel? 

Heavenheart: MOJE MAMA JE MAMA 

Heavenheart: A TVOJE MATKA JE DĚVKA 

Jatuniesom: sam pocalijt tu je :D 

Heavenheart: STAČÍ? 

Heavenheart: TO JSME SI ROZEBRALI MOU A TVOU MATKU 

Heavenheart: CO DÁL? 

Unesenydite: HOLY S%^& 

Maby: Ach jo aby vam prišla sociálka na nove klavesnice ten Caps Lock je otravný 

Heavenheart: JDEME NA FOTRY? 

Stoxok: [Ritual of Summoning] pala 

Unesenydite : CO S NIMA? ŽADNÝHO NEMÁŠ 

Jatuniesom: co si dokonca na drzovku o sebe mysli, ze „vykonna moc“, zadost-ucinenie platnych zakonov, naplnuje ich 

zivotny ciel  

Andinara: :D Dobry chat… :D 

Unesenydite: HNED JAK TE VIDĚL, TAK UTEKL 

Garda: až pride ten Ticuhaca nebo jak to je, tak to ztichne:D 

Heavenheart: TO MĚ MRZÍ 

Bigrafa: :D  

Heavenheart: TO BYCH NECHTĚL 

Unesenydite: NECHTĚL, ALE STALO SE TI TO 

Heavenheart: JÁ MYSLEL ŽE MLUVÍŠ O SOBĚ 

Maby: Tohle by nevyřešil ani Alkatraz :D  

Jatuniesom: niektori ludia su proste na toto stvoreni, stavani, vychovani, naprogramovani 

Heavenheart: ALE LEPŠÍ ABY UTEKL NEŽ ABY MI MRDAL ÁČKO 

Heavenheart: A MĚL BYCH KUKÁTKO JAK PO STŘELE Z TANKU 

Unesenydite: TO JÁ RÁD 

Heavenheart: JJ 

Heavenheart: JDE TO VIDĚT 

Unesenydite: JÁ TO DOKONCE VYŽADUJU 

Jatuniesom: aby boli taki, ze si myslia, ze zmenia svet a ze budu obhajovat zakony a konat len dobro (policajti) no pritom 

samotny policajt vie zo zbierky zakonov sotva 1% jej obsahu :D 

Pala: Zakladam stranu Deepholm Reporters… Volte ma za GM 

Unesenydite: PALA TY DRŽ HUBU 

Heavenheart: TO VĚŘÍM TAKOVÝ MALY VYJEBANCE VĚTŠINOU FOTŘI ZNASILNUJOU 

Droplaug: volím palu 
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Maby: Kks chtěl bych vidět toho típka jak mu teče pot po čele jak je Fat že se hýbe prstama :D Jak píše nesmysly 

Nasavac: fuj, na tvoje čokooko není nikdo zvědavej, prase § 

Tsury: o 20 minut zacina nocny klud tak snad pojdete spat a bude tu klud lebo mi to tu fakt pride jak na zakladke boze … 

prazdne reci o nicom a stále dokola boze sak si zalozte raid grupu a piste si tam to co tu .. 

Maby: at už jsou aspon 2 :D 

Jatuniesom: preto nejde o to, ze ci si najomny vrah, alebo knaz v kostole, ale ze jako zijes svoj život, ze ci jako najomny vrah 

zabijes matku terezeu alebo hitlera a ze ci ako knaz znasilnujes deti, alebo ludom davas nadej na kludny život 

Bigrafa: ty taky fetujes ne? 

 

 

 

 

Provokatér Quickhands 

00:04 [Quickhands]: JEDEN PICUS NA RATEDKO 

00:04 [Popekwyjety]: picusa mas medzi nohami 

00:04 [Quickhands]: TO DKCKO /W MEMEMEMEM 

00:04 [Halthor]: SI TY 

00:04 [Quickhands]: TVOJE MATKA MA PICU A ZNAM TO TAM MOC DOBRE 

00:04 [Greghouse]: ten moment, kdy caps lock + slušnost nestačí a musí nastoupit caps lock a vulgarity 

00:04 [Lantern]: DAJAKY AUTSITA NA RATED BG W ME 

00:05 [Shiiroe]: šak si tam ty 

00:05 [Quickhands]: JEDEN CURAK NA RATEDKO POSLEDNI FLEK 

00:05 [Urazena]: xDD 

00:05 [Quickhands]: JA NE TED TI JEBU MAMU 

00:05 [Felforyou]: FORKO ! 

00:05 [Biggun]: horda v goldshire  

00:05 [Tvojematkaa]: ehm 

00:05 [Quickhands]: ZE ZDRAVIM 

00:05 [Quickhands]: :) 

00:05 [Popekwyjety]: CO RIEKA TO POTOK CO HUNTER TO KOKOT 

00:05 [Qyts]: CAJ JE NEJLEPSI JIDLO DNE !  

00:05 [Dzus]: a jeje 

00:05 [Halthor]: UR MOM GAY 

00:05 [Qyts]: dzus cau :D 

00:05 [Dzus]: nevim kdo jsi..asi fanousek 

00:05 [Dzus]: podpis poslu mailem 

00:05 [Qyts]: ja vim kdo jsi ty 

00:06 [Shiiroe]: hm limonada najlepší čas leavnut 

00:06 [Qyts]: pomerancovy dzus :D 

00:06 [Lantern]: ELIZRA  

00:06 [Mepps]: Vodka a džus, piti meho mladi, 2 dily vodky, jeden dil džusu:D 

00:06 [Mepps]: a šlo se nba školní výlet:D 

00:06 [Exoftw]: a pak poznámka a doma vylágoš 

00:07 [Qyts]: zitra slozim 2 HC :D 1x wipe 1 flaska :DDDD 

00:07 [Exoftw]: a domácí vězení 

00:07 [Mepps]: O takovyhc věcech už se nemluví:D 

00:07 [Qyts]: :D 

00:07 [Qyts]: Na to uz je moc pozde :D 

00:08 [Coolmaker]: kdo se v 9. tride neopil nebyl v 9.tce 

00:08 [Qyts]: tak se tady Mejte smejte a ja jdu spat Naschledanou :DDDDD 

00:08 [Lantern]: DAJAKY AUTISTA NA RATED BG /W ME 

00:09 [Quickhands]: PICUS NA RATEDKO LAST FLEK ZAS TO NEJAKY CURAK LEAVNUL 

00:09 [Lantern]: DAJAGí AUTISTA NA RATEDKO /W ME FAST 

00:13 [Lantern]: HNED FAST 1 AUTIK NA RATEDKO CAKAME NA TEBA 

00:14 [Quickhands]: BYL BY NEKDO TAK LASKAV 

00:15 [Quickhands]: A SEL S NAMI RATED BATTLEGROUND ? 

00:15 [Quickhands]: POSLEDNI MISTO 

00:15 [Lantern]: BOHA JEDEN AUTISTA NA RATEDKO 100% LEGIT 

00:15 [Guggie]: já ale jsem low :D ASI.. 

00:15 [Guggie]: HEAL 

00:15 [Quickhands]: VTIPALEK 

00:15 [Quickhands]: FAKT 

00:15 [Mladazabka]: co potrebujes? dmg ci heal? 

00:15 [Quickhands]: DMG 



59 

 

00:15 [Quickhands]: DMG 

00:15 [Lantern]: PEKNU SAMICU 

00:15 [Lantern]: S VELKYMI CECKAMI 

00:15 [Guggie]: tak přehodim ne 

00:16 [Guggie]: ejj 

00:16 [Guggie]: :D 

00:16 [Mladazabka]: napisem kamoske  

00:16 [Mladazabka]: pockaj  

 

 

 

 

Provokatér Skrubwbreker 

Petroklay: Beastmodex ty ne zatím 

Skrubwbreker: DEJ MĚ TAM ZA TO ŽE MÁM MALÉ MMR 

Beastmodex: ZATÍM 

Anolajen: co lidi furt vede k tem kecum o matkách to jim nedochází že to z nich udela 5 leteho kida? :D 

Skrubwbreker: A JEŠTĚ TO MMR ŠPATNĚ OPIŠ 

Skrubwbreker: TY TUPÁ KRÁVO 

Noope: xdxd 

Noope: ALE ONA ASPON NESHAZUJE ..  

Klobaskovy: prečo mi 

Coilinclonez: AHOJ NEJAKE HATE BEZEMNA?? 

Diecreature: vite co je cps lock 

Coilinclonez: JA PISU SE SHIFTEM RETARDE 

Petroklay: Skrubwbreker co ty si Thugherox nebo jeho bratr? 

Beastmodex: otec 

Lolodruid: manka 

Petroklay: Beastmodex ty si matka ne :D 

Diecreature: no hned urazky tvoje intelignce mi ted dosla 

Beastmodex: A co jineho 

Skrubwbreker: MATKA SEŠ TY 

Skrubwbreker: TY HNUSNÁ DĚVKO 

Bayme: sak Beastmodex je 15 rocne dievce jak moze byt matkou? :D Sama ju este dost potrebuje 

Skrubwbreker: promiň já to tak nemyslím 

Beastmodex: 15 ROCNE DIEVCA 

Beastmodex: NEMUZE BYT MATKA? 

Beastmodex: TY MADARE? 

Skrubwbreker: ON SI MYSLÍ ŽE TI DĚCKO PRODAJ AŽ KDYŽ TI JE 18 

Skrubwbreker: JAKO CHLAST 

Petroklay: Beastmodex ty si prej 15roccna§ 

Beastmodex: BIOLOGIE 9 TRIDA??? 

Beastmodex: MOZNA??????????? 

Bayme: nemyslel som moct z biologickeho hladiska 

Skrubwreker: ROCCNA 

Bayme: ale mentalneho 

Anolajen: pokud nežije v pralese tak ne 

Beastmodex: TAK KDYŽ MUZE MIT DITE BARCA 

Beastmodex: PROC NE JA 

Beastmodex: MENTALE 

Skrubwbreker: JJ PROTOŽE BÝT MATKA JE MENTÁLNÍ ZÁLEŽITOST 

Skrubwbreker: TY ZKURVENÁ OPICE 

Ticke: třeba protože ses impotent 

Skrubwbreker: TÁHNI ZPÁTKY ZA DUNAJ 

Bayme: skurvena opica na teba kuka zo zrkadla 

Petroklay: Skrubwreker jako ty ty opice 

Casheen: Chodte si to prosim vas vybavit NIEKAM INAM 

Anolajen: jojo když se dva demen*i potkaj 

Skrubwbreker: JASNĚ ŽE SE OZVE DALŠÍ MAĎAR 

Beastmodex: A RADI MAJIII 

Skrubwbreker: ONI DRŽEJ SPOLU JAK TLUPA 

Ticke: radsi ne buh vi co by z toho jnde vzniklo 

Wolften: neboj kde tak v aukci ich je dost 

Wolften: neboj kde tak v aukci ich je dost 



60 

 

Bayme: kde to vravi vyjebany sandalkar 

Bayme: daj si ponozky sandale a tahaj do pice 

Skrubwbreker: PROČ BYCH TO DĚLAL TWINSTAR JE ČESKÁ SERVER 

Coilinclonez: LOL DIVAJTE NA NEHO JAKY JE DRSNY 

Skrubwbreker: TY SEŠ TU NELEGÁLNĚ 

Skrubwbreker: DEMENTE 

Bayme: cz/sk 

Skrubwbreker: PŮJDEŠ NA IMIGRAČNÍ 

 
 


