Časopis 2019 - Basic Land
Předmluva majitele
Píše se úterý 21.10.2014. V tento den poprvé vzniká název Basic Land. V tento den zakládáme s
mladším bratrem server, který mohl skončit ještě dřív, než vůbec začal. Stojíme na začátku neznáme,
trnité cesty s cílem vytvořit server, který budou jednoho dne hráči milovat.
Mladší bratr velmi brzy server opustil a všechno zůstalo na mně. Byl jsem sám a bez jakýchkoliv
zkušeností. V té době jsem Minecraft nehrál už více jak rok a upřímně mě ani nebavil, ale spravování
serveru bylo trochu něco jiného. Začátky byly těžké a pamatuji si to, jako by to bylo dnes, když jsem
slavil 11 online hráčů na serveru po přibližně 3 měsících snažení. V té době jsem ještě nevěděl, že to
je teprve začátek.
Dnes je to už 5 let od založení serveru a nikdy bych nevěřil, že se dokážeme prokousat až do TOP
serverů na CZ/SK Minecraft scéně. Můj cíl bylo 20 až 30 online hráčů, teď je to ale až 10x víc. Jsem
velmi vděčný všem hráčům a a-týmu, kteří mi pomohli udržet a rozvíjet server až do dnešních dní.
Potkal jsem spousty zajímavých lidí, se kterými jsem mohl sdílet zápal pro Basic. Ne vše je ale růžové
a ne jednou jsem chtěl se vším praštit a dát si od všeho pokoj.
Jako majitel dělám hlavně technika MC serveru, VPS, webu, řeším finance, sociální sítě, spolupráce a
věci s vedení. Byly ale časy, kdy jsem fungoval také jako helper a staral se o nábory. Každý rok byl pro
mě výzvou, se kterou jsem se musel poprat. Starat se o všechno je velmi časově náročné a server mi
bere veškerý volný čas, který si můžu dovolit. Už nějakou dobu nejsem student a o to je to složitější
všechno stíhat.
Jsem velmi rád za každou technickou pomoc od členů a-týmu. Nakonec bych rád vyzdvihnul a
poděkoval bývalému a-týmu, kteří neskutečně pomohli serveru, a tak nějak mi utkvěli v hlavě jako
třeba xXMartinekXx, Karci, Paligo, Dakim21, d1gby, iGniSsak, soony753 a spousty dalších. Stačí se
podívat na seznam bývalých členů a-týmu. Pokud Vás zajímá celý vývoj serveru čistě technického
rázu, tak doporučuji kouknout na náš web do sekce “O nás”.
Prochedary (MostWanted)

Úvod
Pro tento rok na oslavu 5 let jsme se rozhodli připravit takový časopis osobitějšího rázu sestavený z
článků od vedení a-týmu a kratších článků od Vás hráčů! Děkujeme všem hráčům za Vaše názory.
Pro pořádnou dávku nostalgie jsme na serveru vytvořili speciální warpy, díky kterým se můžete vrátit
o několik let zpátky na naše staré spawny. Jistě se najdou mezi Vámi takoví, kteří si je ještě živě
pamatují. Pro otevření menu s warpy zadej na Lobby serveru příkaz /history. Některé věci jsou z
dnešního pohledu hodně úsměvné, ale to je naše historie. Téměř na každém history spawnu můžete
najít 5 hlav a získat odměnu v podobě tokenů!
Přichystali jsme si také galerii na našem webu, kde najdete historické fotky z každé důležité události
a vývoj jistých věci jako logo, spawny, počet hráčů atd. Uvidíte vše hezky na jednom místě. Odkaz na
album a některé ukázky najdete na konci časopisu.
A že je to těch 5 let, tak builder tým pro Vás postavil nové stále Lobby! Staré Lobby tu s námi bylo
neuvěřitelné dva roky. Nové Lobby bude nasazeno 28.10.
Eventer tým uspořádá velký event a to v úterý 29.10 od 19h, který bude po celou dobu streamovaný
na našem YouTube kanálu Basic Landu www.youtube.com/basicland. Od 19.10 - 10.11 budou
probíhat každý druhý až třetí den pravidelné eventy.
Na každém hlavním serveru (skyblock, survival, zombie, slimefun) si také můžete vyzvednout odměnu
v podobě speciálního kitu /kit oslava.
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Články vedení a-týmu
Začtěte se do článků od členů vedení Basic Landu a odhalte, jaký je jejich skutečný příběh. Poznáte je
také trošku více z osobního hlediska a zjistíte jejich osobní názory. Díky tomu je třeba začnete vnímat i
jinak než jen jako ty, kteří neustále dávají bany jak na běžícím páse.

Hl. Vedení
Minecraft jsem začal hrát, protože si můj brácha koupil origo, který mi pak dal, protože ho nepoužíval,
jenže jsem si zapomněl změnit nick (z lukajda33) a ke změně nicku jsem se dokopal až 30.7.2019.
První připojení na server bylo 1.12.2016, kdy jsem hned potkal helpera WhiteWolf_CZ (nyní
DarkenDrake) a začal jsem s ním hrát. Díky němu mám spoustu skvělých zážitků, na které nejde
zapomenout. Dokonce jsem i na paintball eventě vyhrál náramek a gold VIP i přes to, že jsem to nikdy
dřív nehrál.
Po tom, co jsem měl narozeniny 15 let jsem zkusil nábor na helpera. Úspěšně. Od 2.4.2017 jsem byl v
A-teamu. Ovšem po nějaké době odešli všichni s kterými jsem se bavil, takže mě to donutilo se bavit s
úplně novými lidmi, což mi ve výsledku i pomohlo.
Přesně po 3 měsících operátor, později i Hl. operátor. Nakonec jsem byl i povýšen na admina, kteří v té
době byli nad hlaváky. V tu dobu proběhla změna pozic, což mě docela naštvalo. Znovu do vedení
jsem se dostal 1.7.2018 povýšením na Hl. operátora. O nějakou dobu později 27.1.2019 jsem se
dostal na Hl. vedení. Mně osobně přijde, jako bych na tý pozici byl tak 2 měsíce. Dost rychle mi to
utíká. Za celou dobu jsem s nikým neměl nějaký konflikty atd., a proto tu pořád rád hraju i po více jak 2
letech.
MikePlays_ (lukajda33)
Datum přijetí: březen 2017
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Hl. Správce
Dňa 10.1. 2019 som ako prvýkrát nastúpil spoločne s mojím kamarátom na pozíciu Zk.helpera.
Presne o 10 dní na to som bol povýšený na Helpera. Na tejto pozícii som nemal žiadne problémy a
svoju prácu som plnil s radosťou.
Trvalo mi dosť dlhú dobu kým som sa vypracoval na vyššiu pozíciu. Na operátora som sa dostal
presne 17.2. Keďže na tejto pozícii pre mňa nebolo moc vecí nových, tak som sa rozhodol pomôcť
eventer teamu tým že nastúpim aj k ním. (24.2.)
Dňa 11.3 o 16:47 som bol prvýkrát vyhodený za zneužívanie permisií. Trvalo mi ale niekoľko týždňov
kým som sa obhájil že sa taká vec vlastne nestala. Podarilo sa mi obhájiť dňa 31.3. a bol som prijatý
na Zk.eventera. (18:14)
Ešte toho dňa o 23:12 som mal rozhovor s človekom ktorý ma vyhodil. Ospravedlnil sa mi a vrátil mi
moje miesto operátora. Ďalších 5 mesiacov som bol operátor a táto práca ma čoraz viac nebavila.
Keďže som mal veľa skúseností tak som sa rozhodol kontaktovať Prochyho či by som mohol
prestúpiť na pozíciu správcu. Bohužiaľ to možné nebolo, ale bolo možné upravovať pluginy tak, že mi
ich Prochy poslal. Ja som ich upravil/nastavil a poslal mu ich naspäť. Takto to fungovalo asi dva
mesiace ale bolo to veľmi zdĺhavé. Za tieto dva mesiace som sa stihol dostať na admina. Prácu
admina som si moc neužil.
Hneď ďalšieho dňa ako som bol povýšený som bol vyhodený. Bolo to opäť za zneužívanie práv.
(Tentoraz už právom). Bolo pre mňa veľmi namáhavé si získať zas dôveru ľudí ktorých som tým zradil.
Pomohlo mi to, že hlavný správca, toho času Dakim, zo svojej pozície odišiel. Keďže Prochy vedel že
viem pracovať s pluginmi, tak mi dal jednu prácu ktorú som pre neho spravil do pár minút.
Ďalších pár dní som sa ho snažil prehovoriť aby mi dal šancu tým, že ma vezme na Zk.správcu.
Nakoniec sa mi to aj podarilo a dňa 4.7. som sa stal Zk.správcom. Táto práca ma stále baví keďže v
nej je stále niečo nové.
Pred doslova pár dňami som bol povýšený na Hl.Správcu bolo to 15.10. Akožto hlavný správca mám
na starosť svojich podriadených a nábory na správcov. Nesiem veľkú zodpovednosť za celkový chod
serveru a jeho technickú stránku.
Ja som so svojimi kolegami nadmieru spokojný pretože vedia čo robia.
DavidHraSK
Datum přijetí: leden 2019
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Hl. Admin
Říkají mi Wolf. Jednou jsem se tak nudil, hledal jsem něco, co bych mohl dělat. Byl první den letních
prázdnin 2016 a já jsem našel Basic Land - V té době daleko menší server, kde jsem se usadil. Byl
jsem introvert, který si tam hrál sám za sebe a až později jsem se přidal ke zdejší komunitě. O něco
později jsem získal s pomocí jednoho kamaráda VIP-Platinum, které se den poté přejmenovalo na
Emerald.
Čas ubíhal a já si ke konci prázdnin podal přihlášku do AT. Nikdy jsem nečekal, že bych se tam mohl
dostat, ale nastal den 18.9.2016 a v té době operátor Nitram mi napsal, abych se dostavil na TS3, že
jsem prošel. Za tu dobu strávenou v Admin teamu jsem se toho hodně naučil a seznámil se se
spoustou fajn lidí v AT. Doteď si pamatuji můj příchod na první poradu. Byla tam hromada lidí a moje
první věta byla: „Slyšíte mě?“.
Hrál jsem dál na survu a později, 1.12.2016 jsem potkal jednoho otravného hráče, co mi neustále lezl
do života. Hned druhý den mi psal že prý: „Ahoj jsi to ty s kým jsem se včera bavil?“ a pak mi ukradl
stak diamantů… Ano, je to stávající Hl.Vedení MikePlays_, dříve lukajda33, se kterým jsem tady na
serveru zažil opravdu spoustu nezapomenutelných věcí. Postupem času jsem se dostal na post
operátora, což byl pro mě veliký důvod k oslavě.
10.5.2017 jsem z AT ale odešel z osobních důvodů. Dal jsem si tedy cca půlroční pauzu od Basicu než
jsem se vrátil zpátky a opět zkusil štěstí v AT, kam jsem se dostal. Po týdnu zkušební doby na
Helpera, po dalším týdnu opět na pozici operátora. Uplynul další týden a byl jsem dokonce na
adminovi. A po dalším, teď nevím zda to byl také týden nebo již delší doba, mi napsali stávající
členové vedení s tím, že se mám okamžitě dostavit na TS, že jsem něco udělal. Musím říci, vynervovali
mě pěkně, ale skutečným důvodem bylo povýšení na Hl.Helpera, člena vedení.
Do této doby jsem se dokázal dostat na post Hlavního Admina, kde už je potřeba nějaká ta
zodpovědnost a ke každodennímu přežití slušná dávka trpělivosti, ale jsem rád za to, jak to je a teď už
v plánu odejít nemám. Taktéž jsem si změnil nick na DarkenDrake, jak mě můžete znát teď.
DrakenDrake (WhiteWolf)
Datum přijetí: září 2016
5

Hl. Operátor
Zdravím,
jednoho krásného dne jsem s kámošem volal na discordu a hledali jsme nějakou zábavu, co můžeme
dělat. Přemýšleli jsme několik minut a pak nás oba napadlo, co kdybychom zkusili minecraft? Oba
jsme přikývli a začali hledat nějaký server. Po dlouhém hledání jsem našel server BasicLand. Můj cíl
byl najít server, který má skyblock, což Basicland měl, takže dne 29.12.2018 jsem se připojil na server.
Po 5 dnech hraní jsem se rozhodl, že serveru pomůžu a podám si přihlášku na Zk.Helpera.
Dne 4.1.2019 jsem nastoupil do AT jako Zk.Helper. Měl jsem ohromnou radost. Poprvé jsem se dostal
do AT na větším serveru a byl jsem opravdu rád, ale hned ze začátku jsem se setkával s prvními
problémy hráčů, u kterých jsem nevěděl odpověď, ale jelikož jsem měl skvělou podporu v AT, tak jsme
společně dokázali odpovědět.
Dne 13.1.2019 jsem byl povýšen na Helpera. Byla to další motivace, spoustu nových věcí, konečně
jsem mohl řešit věci, na které jsem ve zkušební době neměl práva a navázal jsem konečně hlasovou
komunikaci se zbytkem AT. Dalšího dne jsem se nějak dostal do konverzace s WhiteWolfem (nyní
DarkenDrake) a po dlouhé debatě mi dal přístup na server, kde v tý době nikdo jiný z hráčů a ani z AT
nebyl. Začal jsem se tak bavit s WhiteWolfem (nyní DarkenDrake) a mohl jsem konečně poznat i
vedení serveru.
Dne 24.2.2019 jsem byl povýšen na Operátora. Za doby operátora jsem poznával nové a nové lidi.
Každým dnem jsem dostával nové zkušenosti a na serveru jsem byl neskutečně aktivní. Začal jsem se
zapojovat do AT chatu, kecal jsem se členy AT až do rána a celkově si užíval chvíle Operátora.
Dne 10.5.2019 jsem byl povýšen na Admina. Tento okamžik byl nepopsatelně úžasný. Možná si
řeknete, že je to jen blbý povýšení, ale pro mě toto povýšení znamenalo opravdu hodně. Pamatuji si,
jak jsem nabídl svou pomoc Prochedarymu ohledně skyblock shopu. V ten okamžik byl na serveru
jenom Hl.Správce Dakim21, který na tyto věci neměl čas, a tak jsem začal dělat config na skyblock
shop. Bylo v tom mnoho chyb, ale myslím, že v tu chvíli to serveru pomohlo. Po pár měsíců v AT jako
admin jsem dostával myšlenky, že musím odejít. Bylo to kvůli tomu, že jsem se neposouval dál a dělal
jsem furt stejný věci. V tu chvíli mi pomohl můj hlavák DarkenDrake, za co mu jsem do dnes vděčný.
Jako admin jsem po cca. 3 měsících dostal možnost pomáhat při náborech na helpera. Tuto možnost
jsem neodmítl, a tak jsem začal pomáhat s nábory.
Dne 1.9.2019 jsem byl povýšen na Hl.Operátora. Ten den mi můj hlavák DarkenDrake napsal, ať dojdu
na tsko, že mám velký problém. Došel jsem tedy na tsko a někdo si mě moovnul, podívám se a
najednou jsem v roomce s celým BL vedením. Začali mi říkat, že jsem spamoval logy a porušovat
pravidla, tušil jsem, že je to sranda, ale poté co začali říkat více a více argumentů o tom, že jsem
pravidla porušil, tak jsem jim to začal věřit. Po několika minutách mi ale řekli, že jsem byl povýšen na
Hl.Operátora a že mi gratulují. V tu chvíli jsem měl takové divné pocity, byl jsem rád, ale zase jsem jim
to nevěřil. Poté co mi dali práva Hl.Operátora, tak jsem si to potvrdil. Jako Hl.Operátor mám na starost
nábory a celkově starání se o nové zkušebáky. Zatím jsem se zbytkem vedení spokojený a doufám, že
to tak bude i nadále.
Plachetnice
Datum přijetí: leden 2019
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Hl. Architekt
Ahoj,
K minecraftu jsem se dostal před sedmi lety, kdy jsem položil svůj první blok, od té doby se však
mnohé změnilo a nyní vám představím můj nejaktuálnější příběh z období mého hraní, příchod na
BasicLand.
Na serveru jsem začal hrát před rokem. Bez delších úvah jsem si podal přihlášku na pozici buildera,
jelikož jsem již dlouho nikde nestavěl a chtěl jsem se do toho zase vrátit. Po pár dnech mi bylo
odpovězeno. Došel jsem na pohovor, postavil domeček a následně byl přijat. Vzhledem k situaci, kolik
bylo rozdělaných projektů, jsem se rychle dostal na pozici architekta. Podílel jsem se na skoro každé
stavbě, která tehdy byla vyhotovena teamem.
Avšak to nebylo vždy tak jednoduché.Lidi začali z teamu odcházet a postupem času jsem v něm zbylo
jen pár lidí včetně mne. Někdy před šesti měsíci jsem byl Miškou povýšen do pozice hlavního
architekta z důvodu mé aktivity a mého snažení a tím se vytvořil serverový unikát dvou hlaváků pro
jeden team. Již v tuto dobu však team kolísal, během jednoho měsíce odešli všichni kromě mě a
Mišky. Takto jenom ve dvou jsme stavěli dva měsíce, než někdo konečně podal přihlášku, která mohla
být poslána k pohovoru. Postupně se začal team obnovovat, jenže bohužel aktivita Mišky začala
upadat.
Miška přestávala chodit na TS, na server a celkově kontakt s ni už nebyl takový jako kdysi. Mrzelo to
nás, kteří jsme ji pamatovali takovou, jaká byla před rokem, ale už se nedalo moc co dělat. Přišly
prázdniny a Miška opustila builder team. Toto období ale nebylo jen tragické, nýbrž se teamu dařilo.
Nabrali jsme nové členy, kteří jsou stále aktivní a připraveni stavět nové mapy pro hráče.
TonCZ
Datum přijetí: říjen 2018
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Hl. Eventer
Ahoj,
já jsem Daniel a na Basic Landu jsem hlavní eventer pod nickem DanCz.
Se svým eventer týmem pořádáme třikrát týdně klasické eventy a párkrát za rok i velké eventy o VIP
nebo steam klíče, třeba právě na oslavu výročí založení BL.
Na Basic Land jsem se dostal 4. května 2018 díky spoluprací Basic Landu a facebookové stránky
MCFakty, která se pár měsíců poté spojila s BL. Pomáhal jsem pořádat šampionát a eventy okolo něj
a po jeho skončení jsem 14. června samého roku zůstal jako eventer. Hlavním eventerem jsem se stal
až 3. května 2019 po odchodu Hl. eventera Kroty, protože jsem s ním byl jediný v eventer týmu.
Přeju hodně štěstí a srandy při oslavných eventech!
DanCz
Datum přijetí: červen 2018
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SF vedení
Ahoj,
k serveru jsem se dostala před rokem a půl v lednu, když jsem se nudila a volala s kamarádem,
kterého napadlo, že bychom si mohli zahrát skyblock. Ale problém byl - kde hrát? Po delším hledání
jsme narazili na BasicLand, který se nám zalíbil a po další 3 měsíce jsme aktivně hráli skyblock.
Jelikož vše netrvá věčně, přestal mě bavit minecraft a dala jsem si nějakou chvíli odpočinek.
Na BasicLandu jsem začala opět hrát rok zpět před letními prázdninami, díky jinému kamarádovi.
Vrátila jsem se z důvodu dobré komunity, co tam byla a stále je. Skamarádila jsem se s některými
členy AT a ti mi vlastně vnutkli nápad členství v Ateamu. V červenci minulého roku jsem se dostala na
zkušební Helperku. Sama jsem tomu nemohla věřit, byla jsem moc ráda. Jak čas plynul, dostala jsem
se na helperku, operátorku a dokonce i adminku. Po půl roce jsem odešla kvůli škole.
Po 3 měsících, kdy jsem nebyla schopná opustit super komunitu Basic Landu, jsem se rozhodla vrátit
do Ateamu. Vydrželo mi to měsíc a rozhodla jsem se přejít na Slimefun server, jako SF helperka.
Hodně mě bavilo objevovat všechny nové funkce na slimefunu a poté sdílet moje poznatky s hráči,
kteří potřebovali pomoct. Díky svojí aktivitě jsem se dostala na SF adminku, kde jsem byla až do
letošních letních prázdnin, kdy jsem opět odešla, protože jsem chtěla svůj klid.
Jenže komunita Basiclandu mi opět scházela, že jsem se znovu vrátila na slimefun a do teď tam
straším - tentokrát na SF Vedení.
Andulkamich
Datum přijetí: červenec 2018
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Album
Odkaz na album: http://album.basicland.cz
Zde jsou některé ukázky z alba.
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Vaše názory
Když jsem se na BL napojil bylo to super, vývoj šel v pohodě až na lagy serverů, potkal jsem zde spoustu
kámošů, zážitky taky super: 3 světová na zombie atd :), potom jsem se rozhodl vás podpořit tím že jsem
si koupil Perma Emerald VIP, no a potom nějaké ty tokeny :) No prostě super server i když jsem tu nehrál
5 měsíců tak stále nejoblíbenější server.
666th
Jsem tady pár měsíců.Přilákal mě tady Slimefun a je moc povedený i server celkově.Získala jsem hodně
znalosti a nemám výhrady.
Mijenka
Začal jsem hrát v roce 2017. Od té doby jsem prošel skoro všemi ranky na serveru :D Server se od
počátků hodně zlepšil. Jak v technické stránce tak i vizuální. Potkal jsem zde hodně super lidí jak na
serveru tak v AT :)
LibcaJr
Poprvé když jsem se připojil tak tam byl ještě getdown v hlavním menu
tehdy! Dobre pokroky!❤
ImFx

😃

Dneska je to o dost lepší než

Je zde komunikativní Admin Team a velmi příjemný kolektiv, poprvé se mi tu moc líbilo.
xEagle
Poprvé na serveru jsem byl někdy v období kdy byl lukajda helper. Vím že jsem tam byl hned okradnut o
mé věci a byl to lukajda kdo mi pomáhal. Od té doby na serveru aktivně hraju a můj názor je pozitivní.
GodlyDog
Basicland je místo, na kterém jsem ohledně těchto serverů vyrůstal, potkal jsem zde mnoho skvělých
lidí, vyslechl jsem si mnoho zajímavých příběhů a byl jsem nějaký čas i součástí něčeho opravdu
velkého. Vždy budu na toto místo s láskou vzpomínat.
baky545cz
Server mi ukázal SirT3fi někdy v lednu. Nejvíc mě baví murder a creative. Mám ráda eventy :)
Poplika
Výborný server, hrajem na ňom krátko ale je o dosť lepší ako napríklad Minecore.
Neviem čo tu mám ďalej napísť. Proste výborný.
rekcahhh
Dobrý čr/sk server optroti druhým je to best server
MrSummsonYT
Musím povedať že basicland je jediný dobrý server v poslednej dobe , hlavne díky komunite
patoturbo225
Najlepší server stretla som tu dosť dobrých ľudí. Mám s nimi moc pekné zážitky. Moc sa mi páči na
Basiclande. TOP server
KaeleMW
Pred rokom som sa prvý krát pripojil na server, a odvtedy už nehrám na žiadnom inom :D
AfinityX
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Basicland je server na kterém najdu většinu miniher které hraji. Je tam super komunita a Helpři mi vždy
pomůžou když něco potřebuji.
_G8Dzbox_
Nice.To je slovo ktoré server vystihuje.Supr komunita a minihry
parchantos
Za mě je Basicland suprovej server je tam poho komunita a At takže za mě pecka
dimondblack
Kdysi jsem tu hrával za jiné nicky a musím říct, že postup (jak AT, tak celkově serveru) je dobrý.
xNaTeNx
Jak jsem se poprvé připojil na survival 1.13 potkal jsem tam super komunitu. Hned když jsem
potřeboval pomoct někdo odpověděl a pomohl. Takže za mě super server, ale o moc více než survival
jsem nenavštívil.
Svalda
Jsem poměrně dobrý hráč a mám rád stavění eventů, map, a pomáhaní . Nejsem nespravydelný jsem
proste dobrý.Na Basic Landu hraju nejradši.
SixMan
Ochotný majitel, který drží krok s dobou, vstřícný A team a server, kde si vyhrají všechny věkové
kategorie. Za mě jednička s hvězdičkou.
TrpanjMil
DOBRÝ, PŘÁTELSKÝ A KVALITNÍ SERVER!
X_Jeff_X
Tak tento server sa mi ľúbi najviac zo všetkých, hrávam ho s kamarátmi, ktorým sa tiež veľmi ľúbi a
stretol som tu množstvo skvelých ľudí. Na tomto servery hrám asi rok a vývoj smeruje stále k lepšiemu.
Nick69
Na Basic Land mě pozval kamarád že si můžeme zahrát spolu. Je to tu fajn a od té doby nehraji jinde.
LkTw
Ja by sem chtel napísať to že Basicland je najlepší server bol to môj prví server na ktorí som sa pripojil
tento server je proste pre mňa najlepší chodím len na váš server občas na iny ale len na vaš takže
dúfam či tento server bude pokračovať stale tak dobre a mimochodom máte veľmi dobrí At-team
Payaso_14
Best CZ/SK server dobre zpracovany a je zabavne na nem hrat a pomahat mu :) i AT je zde super :D
TREM_27
Zábavný server kde nejsou toxic lidi!
mamhlad
krásný a přehledný server se skvělými hráči
Jezek97
Výborné mapy na skywars, sice jsem dostal ban jen tak ale super kity a všechno
ScreaMyCZE
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poprve jsem se pripojil na skyblock a nekteri mi pomohli za ty lidi jsem rad napr. fakinjohnny re_love
vam diky moc
somegourmetban
Server je dobrý, nechybí mi na něm nic. Admini jsou milý, vždy odpoví a hráči i když jsou Toxic někdy, tak
taky super. Štvou mě jen ty pitomý SEZNAMKY nebo Soutěže skinů kde vyhraješ zakázané věci. To bych
tak nějak rád omezil :D Jinak server je můj nejoblíbenější CZ/SK MC Server :)
Odinson
Nikdy jsem s a-teamem neměl potíže, takže nevím na co si všichni stěžují. Za mě topka
TomsMovies
Basic Land je můj nejoblíbenější server. Všichni jsou na něm přátelští a ochotní pomoct. Líbí se mi, že
se stále snaží zlepšovat a přidávají nové věci.
ItzSusenkaCZ
Velmi dobrý server s dobrým at a dobryma hracema když nepočítám spamery
Jisk4icek
Super server určitě stojí za to se tam podívat, vždy se s kamarády na serveru bavíme ať už na pvp nebo
survivalu. Prostě tohle vypni a běž hrát na basicland šup!!
SkytCzech
Basic land je fakt super server so super minihrami :D. Proste zábava na dlhé hodiny. Moja favorite hra je
momentálne Bridge a Skywars
Bageticka
Nejlepší server na světě.
GamesMaster

😃

Kvalitní a dobře propracovaný server s velokou návštěvností (už jsem se nemohl ani připojit na surv
protože byl plný ). Jen občas trvá déle odpověď na webu ve fóru. Jinak asi nemám co vytknout.
Oukej
Som veľmi rád že môžem byť jeden z členov BL! Server je super, najčastejšie hrávam SkyBlock a
Creative, moje najobľúbenejšie! Taktiež som na MiniEventoch kde trávim tiež dosť času, som Eventer :)
Martinko366
Basic Land se mi líbí. Ale chtěl bych nové minihry (podobné bed wars). Lépe dosažitelné VIP. A častější
eventy o výhry.
ninja69cz
tak ze ma supr komunitu ve ktere sem i ja
ma teamspeak kde se da bavit s kamosema dobrej at a taky dobre vedeni
allik_Cze
Na basicland som sa prihlásila pred 4-5 rokmi, vďaka môjmu bratovi. Veľmi ma začal baviť skyblock ,
pretože v coble generatoru sa spavnovali aj iné rudi ako coble.V tedy na iných serveroch to tak nebolo.
Basicland je môj naj server aj za tie dlhé roky čo som na Minecrafte.
ela
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