Jednota
Mrzácké války
Jednota je jediný garant práva a pořádku,
maják civilizace a bezpečný domov tisíců
lidí na území bývalých Čech.

Jednota - ovládá obrovské území na sever od Labe a nově dokonce
kontroluje i Prahu a její okolí. Jedná se o svaz desítek měst, které
spojuje zájem na fungující lidské společnosti a obnovení průmyslové
civilizace. Vůdci jednotlivých členských měst se scházejí na
pravidelná rokování v Liberci, kde demokraticky rozhodují o dalším
směřování Jednoty. Svaz má jednotnou armádu, která prosazuje
společné zájmy a udržuje pořádek na osídlených územích. Armádě velí
generální štáb, který se zodpovídá Radě měst.

Jejich barvou je červená - červená je barva krve, která tepe v
každém odhodlaném srdci, červená je barva války, na jejímž konci
zavládne nekonečný mír, červená je barva ohně, který roztáčí ozubená
kola průmyslu.
Vojenské uniformy pak jsou vyžadovány v zemitých barvách - zelené a
hnědé, popř. černé. Uniformita je další výrazný znak Jednoty.

Ozubené kolo - je oficiální symbol se zcela zřejmým významem. Každý
občan i voják Jednoty je kolečkem v soukolí, bez kterého by se
stroje zastavily a lidstvo by upadlo zpět do temného věku
barbarství.

Vojáci - Být vojákem Jednoty je vnímáno jako privilegium a možnost,
jak uniknout z těžkého života pracujícího občana. V armádě panuje
přísná hierarchie a tuhá kázeň, ale všichni vojáci zároveň cítí, že
jsou součástí něčeho většího, než jsou oni sami. Navíc ví, že na
nich leží břemeno povinnosti ochránit své rodiny doma na území
Jednoty před zběsilou mrzáckou lůzou.
Mrzáci - pro Jednotu jsou lidé postižení Špínou méněcenné bytosti
bez budoucnosti. Zrůdy, které nemají společnosti už co nabídnout. Na
území Jednoty jsou zabíjeni, vyháněni; v některých osadách jsou
používáni jako otroci na těžkou a nebezpečnou práci.

Zbraně a zbroje - Armáda Jednoty je specializovaná a využívá všechny
myslitelné vojenské složky: od lehkých průzkumníků po těžkou
techniku (i když ta je nesmírně vzácná). V okolí Prahy hlídkují
jednotky složené především ze střelců, štítonošů a kopiníků.
Jednoťácká štítová hradba je proslulá. Střelci jsou většinou
vybaveni kušemi, i když průmyslové zázemí umožňuje i poměrně velké
nasazení palných zbraní. Pušky, pistole a munice jsou ale

propůjčovány jen osvědčeným a důvěryhodným veteránům.
Ze zbrojí jsou nejčastější přilby, ale každý rozumný voják si
samozřejmě rád vezme na sebe cokoli, co mu ochrání zdraví a život v
bitevní vřavě nebo divokém terénu - chrániče, nátepníky nebo kyrysy.

Pancéřové pěsti - nejlepší z nejlepších. Vyznamenaní vojáci, kteří
se osvědčili v předchozích taženích a jsou příkladem ostatním. Každý
by chtěl být jako PP. Část z nich slouží na území Jednoty jako
slavnostní garda, další jsou posíláni na mise, aby podporovali
morálku vojska.
Medicína - O to, aby se z války co nejvíce vojáků vrátilo zpátky, se
také starají různí felčarové a lapiduchové. Někteří z nich zvládají
i lecjaké triky s chemikáliemi a léky, takže není výjimkou, že
zfetovaný voják s pěnou u pusy bojuje i s prostřelenou nohou a
useknutou rukou. Na modlitby ale ranění vojáci nespoléhají. Jednota
pověrčivost a bludy nepodporuje!
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