
průvodce
Divokým západem

GameCon 2018

vše, co je potřeba vědět pro přežití na Divokém západě



Manuál účastníka
Vše, co potřebuje vědět pistolník čerstvě dorazivší do GameTownu

“Tak jsem tady… a dál?”
Vítej v GameTown! Ohlas se v bance (infopult).

 “Kde mám být?”
Na hlavní třídě kousek od saloonu, najdeš Maskoty k jednotlivým sekcím 
 To je to místo, které hledáš (viz mapka). Tam už si tě najde tvůj vypravěč. 

“Kdy tam mám být?”
15 minut před začátkem aktivity je tak akorát, jinak si najdeme jinýho pistolníka.

“Nemůžu prostě přijít na přihlášenou aktivitu. Co teď?”
Chápeme, každý občas zažije krušné chvíle. Pokud chceš ale nějaký nuggety 
zpátky, skoč do banky (infopult) a nebo do svého GameTown profilu (web GC) 
a odhlas se. Něco ti z toho kápne a my ti budeme neskonale vděční!

“Jsem náhradník, nebo nemám aktivitu“
Ochomítej se kolem Maskota Náhradníků a nejspíš najdeš kousek štěstí…

“Hej, a co žvanec jako?! A kde si svlažit hrdlo...?”
Za příznivého počasí dostaneš Ranní kejdu (8:00-10:00) na zahradě budovy C 
(viz mapka). Oběď (12:00 - 14:00) a večeře (17:30 - 19:30) se vydává v Bistru v KD Dukla.

Bacha! Může se stát, že kolem tebe ve frontě proběhne tryskem člověk s urputným výrazem 
a oroseným čelem. Nech ho být, je to organizátor nebo vypravěč (modrá nebo červená páska) 
a pravděpodobně ti jde chystat zábavu.

Víme, že na divokým západě bejvá horko, a tak jsme si pro tebe nachystali 
zásobníky s vodou. Po(u)žívej dle chuti. 
Na zahradě C bude magický stánek s kávou (Doppie Coffee)

“Jsem přihlášený na aktivitu… Co teď?!”



“Když zapadá slunce…” (aka Kam složit hlavu)

“Pytel je pro mě tak akorát…” (spacákovna)
Noclehárna je otevřená nonstop. Šerifovi lidi to tam sice hlídaj, ale nikdy nevíš. 
Za ztrátu cenností po babičce neručíme, a tak si je kdyžtak ulož do trezoru. Klíče 
od něj a další info dostaneš v bance (Infopult). 
Záchody, koupelny, kuchyňky a přidružený materiál můžeš používat dle libosti 
v budově C (viz mapka).

“Jsem tvrďák, ale mám rád peřinky…a co jako...” (pokoje)
Od tvé skrýše logicky existuje jenom jeden klíč a tak si na něj musíš dávat bacha 
(jinak přijdeš o 1600 nuggetek, no). Jsi-li poslední, kdo vaši svatyni opouští, vezmi 
klíč a vždycky ho radši uschovej na bezpečným místě (vrátnice).

Nutné okénko na závěr (další informace) 

Pomoc! Mám problém!
V Bance (infopult) ti pomůžou. Pokud už mají 
pozavíračce, použij kouřové signální SOS 705 002 343

Jsem raněn!
V GameTown sídlí i doktor (zdravotník), neboj. 
Sehnat ti ho pomůžou v bance (infopult) viz výše.

Pásku nos vždy s sebou
Podle pásky na ruce poznáš přítele! A taky bez ní nebudeš 
vpuštěn na aktivitu.. . a ani do budovy, v níž bydlíš… 
a tak no…  tak ji prostě nos, prosím

Bydlíš mimo GameTown? (na kolejích)
Taxi GT (777 456 456) tě při vyřčení tajného hesla 
“jedu z / na GameCon” sveze za lepší cenu. 
Cena 68 Kč (standardně 89 Kč) platí do 4 km

Před odjezdem
Prosím, stav se ještě jednou do banky (infopult). 
Tam vyrovnej případný nedoplatek, vrať klíč od své 
skrýše na vrátnici. A ukliď si tam po sobě svinčík.



Krok 1: “Whiskey, to je moje gusto”
Je nám jasný, že si občas při pobytu u nás svlažíš hrdlo nejen vodou. Neplatí ovšem, 
že čím víc chlastu, tím víc adidas, jestli mi rozumíš. Všichni jsme v GameTown kvůli 
zábavě a můžu tě ujistit, že nás nebaví, když tě najdeme někde vyvrácenýho. 

Krok 2: “Když jde malý kovboj spát...” 
Tvou vitalitu ti nepokrytě závidíme, nebudeme lhát. Trestem pro nás je už to, 
že musíme chodit brzo spát a nemůžeme juchat s tebou. Měj s námi proto trochu 
soucitu a jakmile hodiny odbijí 22:00, ztiš svůj bujarý ryk a odeber se případně 
do Noční kecárny a nebo deskoherny.  Chodby ani venkovní prostranství nejsou cool. 

Krok 3: “Buď hrdina, ne padouch!” 
Nemůžeme být všude, a tak potřebujeme občas pomoc. Spatří-li tvůj ostříží zrak 
jakýkoli typ maléru vč. technických nedostatků, zkus je odstranit sám a nebo nám dej 
vědět přes banku (Infopult) nebo organizátora (červená páska na ruce)! Budeš 
za hrdinu a ti jsou prej populární!

Krok 4: “Je to sice Divokej západ, 
ale vocamcaď pocamcaď...”
Pokud tě napadne něco zajímavýho, nejdřív se zamysli, než to uděláš. Zejména večer.. . 
Dobrá rada nad nuggetky, věř mi.  Kvérem nemávej všude kolem a prostě a jednoduše 
se chovej bezpečně a slušně jak k sobě, tak k ostatním. 

Krok 5: “Org je kámoš, ne žrádlo (pro kulomet)”
Proto mu vyjdi vstříc a udělej, oč tě žádá (platí i pro písemnou formu). Myslí to dobře 
a ví, proč to dělá. Pokud budeš za kojota (rozuměj budeš se chovat nevhodně 
nebo nebezpečně) může tě org nebo i vypravěč vyloučit z aktivity, v krajním případě 
i z GameTownu. Na trvalo. A to nechceš. (Takový případ zatím šerif  neeviduje, ale 
nikdo nechce prvenství.)

Pět kroků ke štěstí v GameTown

Pravidla akce



Celohra
Letošní celohra, to bude velká honba za zlatem! V rámci ní se můžeš přidat do jedné z frakcí, 
spolupracovat, nebo naopak bojovat proti ostatním, prozkoumávat lokality a pátrat 
po legendárním Holanďanově dolu. Je přitom jen na tobě, jak moc se zapojíš! Tak co? 
Troufneš si odhalit ta největší tajemství GameTownu?

1. Ptej se vůdce své skupiny a dalších okostýmovaných postav městečka 
GameTown a plň jejich úkoly. 
2. Staň se zlatokopem: Plň úkoly na lokalitách (označené papíry) po areálu. 
3. Obírej členy jiných frakcí s pomocí akčních karet. Ty jsou jednorázové, 
po použití kartu roztrhni a vyhoď.

Ve hře jsou také karty vybavení (karta s názvem předmětu). Ty jsou potřeba k plnění 
úkolů na lokalitách. Ty s nápisem „jedno použití“ po použití znič.

Nuggety odevzdávej buď sám, nebo ve spolupráci se svou frakcí vždy na označené mís-
to na infopultu od 13. do 14. hodin a od 18. do 19. hodin. Frakce, která bude mít v sobotu 
v 19:00 nejvíce nuggetů, získá cenné pozemky a vyhrává hru. Všichni její členové získa-
jí odměnu pro sobotní párty, kde proběhne také vyhlášení.

Bang – Ukaž kartu cíli. Ten ti musí odevzdat jeden nugget. 
Mancato – Ukaž kartu útočníkovi a zabraň, aby ti sebral nugget. 
Panika – Seber cíli jednu náhodnou kartu (nugget, akční či vybavení).

Základní karty (během hry můžeš najít i další typy):

Sbírej nuggety třemi způsoby:

Pravidla
Přidej se do jedné ze tří frakcí (tím, že kontaktuješ jejího vůdce), vezmi si její označení 
a snaž se pro ni nasbírat co nejvíc nuggetů. Pamatuj – hraj celohru jen s těmi, kteří nosí 
označení nějaké frakce. Sám nos označení frakce viditelně a po celou dobu.
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DM – Domov mládeže / budova C

KD – Kulturní dům
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Deskoherna 
čtvrtek od 14:00 - neděle do 17:00  
Máš-li volný čas a nebo jen prostě holduješ karbanu 
a kostkám (plánky, figurky...), navštiv Deskohernu. Jede se 
tam téměř nonstop (zavírá jen mezi 3:00 a 8:00 hodinou 
ranní) vstup je dobrovolný a pro odvážné jsou tam i turnaje!

Epické deskovky (Epiky)
Je to tak epické, jak název napovídá! Sice to zabere trochu víc 
času než Osadníci, ale celou dobu se skupině epických hráčů 
bude věnovat neméně epický vypravěč. Najdete zde ever-
greeny ale také žhavé novinky.

RPG
Chceš být klukem z plakátu (plenit kosmické lodě / být ma-
fiánským tatíčkem / na jednorožci zachraňovat princezny)? 
Společně s vypravěčem a pár dalšíma gringama zde vytvoříte 
naprosto jedinečný a fascinující příběh, který bude jenom 
váš. V pohodičce, klidu, v sedě za stolem. 

Mistrovství v Dračím Doupěti (MDrD)

Ty a tvoje parta chcete ukázat, že Dračák je součástí vaší krve 
a jste v něm nejlepší. To je jasný. Projdete předem nachys-
taným příběhem v několika kolech, stejně jako další bandy 
 a když se dostanete až na konec, tak si můžete do CV dát, 
že jste Mistři, a to je hodně cool. 

Linie na GC



Larpy 
Jestliže tě láká útulné prostředí a v srdci máš speciální 
místečko pro improvizované divadlo, Larpy jsou tu pro tebe. 
Slibujeme postavy a silný příběh, plus to nejlepší publikum, 
jaké můžeš mít - tvoje spoluhráče. Protože všichni to chcete 
mít hezký, no ne?

Wargaming
Už od malička jsi chtěl být jako Napoleon? Posouvat pluky 
své armády (slibujeme megacool figurky!) a strategicky drtit 
své nepřátele na bojišti?.. . Ne? Možná v tobě tkví jemná duše 
umělce a na těch bitvách se ti líbí jen ty figurky... Nevadí! 
U nás si je totiž můžeš namalovat a vzít domů! 

Akční hry a bonusy 
Mix různých aktivit, ale většinou je to zajímavý a dost často 
se u toho spotíš, protože je to… no hodně akční! Ať už se 
chceš naučit něco nového (triky s lasem, koltama a tak) 
nebo si jen protáhnout kosti (archery game, vodní bitva…), 
v akčních hrách si určitě najdeš to svoje. 

Přednášky
Lidi tady mluví o zajímavých herních věcech, který prostě 
musíš slyšet! Netřeba dalšího popisu. A navíc je to 
ZADARMO!... Cože?!.. . Jo! Tak moc cool to je! 

Legendy Klubu Dobrodruhů (LKD)

X unikátních příběhů! Dvě kola! Pokaždé jiný vypravěč! 
Příběhy Impéria! Nemusíš znát pravidla a stejně můžeš 
vyhrát v některé z lukrativních kategorií! Protože je to taky 
soutěž v RPG, no, jen trochu jiná než ty ostatní.



Michal “Fist”
Řihánek

Díky, bez vás by to nešlo


