Pirátův průvodce
herní zátokou

GameCon 2019

Průvodce herním přístavem
Arrr!
“
Mé pirátské srdce mě dovedlo sem. Tak co dál?”
Vítej v herním přístavu! Ohlas se v taverně (na Infopultu), kde se sbíhají
všechny nitky vedoucí k výpravám za poklady a dobrodružstvím!

“Jsem přihlášený na aktivitu. Co teď?!”
“Kde mám být?”
Mezi budovami C a B najdeš hlavní molo s vlajkami pirátských klanů (maskoty
linií). U příslušné vlajky si tě najde tvůj kapitán (vypravěč). Arrr!

“Kdy tam mám být?”
Než loď vypluje, je třeba včas nalodit celou posádku. Buď proto prosím na
místě 15 minut před vyplutím, jinak si kapitán sežene místo tebe náhradníka a ty
můžeš lodi leda zamávat z mola.

“Nemůžu přijít, mám doma nemocnýho papouška.”
Pirátský život je nepředvídatelný a může se stát, že na výpravu (přihlášenou
aktivitu) nebudeš moct dorazit. Co nejdříve se odhlaš! Buď na Infopultu nebo přes
svůj profil na webu GameConu. Skutečně to neodkládej! Dostaneš nějaké zlato
zpátky, ale hlavně dáš prostor náhradníkům a ušetříš nervy kapitánovi.

“Mé pirátské srdce lační po dobrodružství, ale na lodi už je plno.”
Najdi vlajku Náhradníků. To je to pravé místo, kde kapitáni hledají
náhradní členy do posádky. Jistě se na tebe Štěstěna usměje, arrr!

“Padla tma a rum už došel. Kde můžu složit hlavu?”
“Nejdrsnější bukanýři spí v prázdném sudu... nebo ve spacákovně.”
Letos je spacákoven více - do které patříš se dozvíš při registraci. Spacákovny
jsou otevřené nonstop. Za ztrátu cenností po babičce nikdo neručí, tak si je kdyžtak
ulož do bezpečnostní truhlice (klíče od ní dostaneš proti záloze v taverně - Infopultu).

“Jsem tvrďák, ale mám radši kajutu a peřinky. A co jako?”
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Od vaší kajuty existuje jenom jeden klíč, a tak si na něj ty i tví kumpáni
musíte dávat bacha (jinak tě jeho ztráta bude stát 1 600 zlaťáků). Jsi-li poslední,
kdo vaši kajutu opouští, vezmi klíč a vždycky ho uschovej na vrátnici.

“Neohrozí nás kurděje ani cholera. Jsme sice piráti, ale ne čuňata!”
Ať už skládáš hlavu kdekoli, záchody, koupelny, kuchyňky a přidružený materiál
můžeš používat (a používej!) dle libosti v budovách A, B i C.

“Arr mám hlad! Kde najdu lodní kuchyni?!”
Snídani dostaneš v jídelně mezi 8:00 a 10:00 - spodní paluba budovy B. Za
příznivého počasí bude možné si ji vychutnat na souši na zahradě budovy B.
Oběd (12:00 - 14:00) a večeře (17:30 - 19:30) se vydávají v Bistru v KD Dukla.
Bacha! Může se stát, že kolem tebe ve frontě proběhne tryskem pirát s urputným
výrazem a oroseným čelem. Nech ho prosím být, je to organizátor nebo vypravěč a
pravděpodobně ti jde chystat zábavu.
Přes den nebo pozdě v noci si můžeš nechat dovézt pizzu z Pandy, pro piráty
s akcí 2 + 2 zdarma na pizzy typu Green line (tel. 773 511 511, pizzapanda.cz), popř.
funguje rozvoz z Dáme jídlo (www.damejidlo.cz).

“Chci si svlažit hrdlo…”
Pod sluncem na širém moři jednoho snadno dostihne žízeň, proto jsme si pro
tebe po areálu nachystali sudy s vodou. Po(u)žívej dle chuti.
Potřebuješ-li nějakej povzbuzovák, na zahradě vedle budovy C (vstup od hlavního
mola s vlajkami) bude magický stánek s kávou Doppie Coffee.
(Než začneš kvůli bolesti hlavy shánět felčara, tak se nejdřív pořádně napij!
A zkus i vodu.)

“Ještě něco?”
Pomoc! Mám problém! V taverně na Infopultu ti pomůžou. Mají otevřeno mezi
8:30 a 21:00 (so 20:00). Jindy (a v nouzi) signalizuj vlajkou na SOS 705 002 343.
Jsem raněn! V herní zátoce máme i ranhojiče a felčara. Sehnat ti ho pomůžou
v taverně, viz výše.
Něco nepěkného jsem tady zažil a potřebuju se o tom s někým poradit.
V taverně (viz výše) mají kontakt i na přístavní spřízněnou duši, která ti poradí
nebo si tě třeba jen vyslechne.
Podle pásky na ruce poznáš piráta! A kdo není od pohledu pirát, nemůže na
výpravy a ani do budovy, v níž bydlí. Tak ji prostě nos, jo? Správci přístavu mají
červené pásky a kapitány poznáš podle těch modrých.
Noční kecárna je přístupná, když usnou papoušci. Od 20:00 můžeš zabloudit do
Baru v suterénu budovy C, kde určitě narazíš na další kumpány!
Před odjezdem se prosím stav ještě jednou v taverně na Infopultu. Tam
vyrovnej případný nedoplatek, vyzvedni přeplatek či vrať klíče od truhlice. Pokud
jsi přespával v kajutě, ukliď ji prosím po sobě, sundej povlečení a vrať klíč na
vrátnici.
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I pirát může být hrdina (zvlášť, když z toho kápne zlato)! Postav se démonické
invazi, probij se sílícími hordami nepřátel a z jejich pokladů sesbírej vybavení proti
samotnému Pánu Démonů!
Sanctum je
moderní desková hra
inspirovaná klasickým
hack`n`slash žánrem,
v němž rozsekáváte
monstra a kradete
jejich poklady.
Jednoduchá
mechanika
hodů skrývá
taktickou
lahůdku v
systému výběru
vhodného
vybavení.

Na viděnou v deskoherně!
Při dlouhé plavbě je občas potřeba ukrátit si
čas - ideálně hrou, která neskončí na šavle!
Letter Jam je kooperativní hra se slovy pro
2-6 hráčů. Všichni hráči drží písmena, která sami
nevidí, a za pomoci nápověd ostatních se z nich
snaží sestavit smysluplná slova.
Ve hře využijete svou slovní zásobu stejně jako
kombinační schopnosti a týmovou spolupráci.
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Pirátská úmluva
Máme tu pár bodů, na nichž sme se dohodli a které se vyplatí dodržovat, pokud
se nechceš projít po prkně.

Zaprvý: “Johohó, ať teče rum!”
Rozhodně neplatí, že čím víc rumu, tím víc pirát. Naopak - pirát pít
umí a ví, kdy má dost, aby nepřepad přes palubu! GameCon je o zábavě a
nás by fakt nebavilo najít tě někde vyvrácenýho. (A nejen nezletilí piráti by
měli pamatovat na právní omezení alkoholu i dalších látek.)

Zadruhý: “Nevzbuď Krakena.”
Piráti, co maj ranní službu, nejspíš neocení, když jim budeš uprostřed noci pod
oknem (nebo přede dveřma) slavit nález pokladu nebo vyplenění přístavu. Lepší je
neriskovat a přesunout se do Noční kecárny, Deskoherny, hostince atp. (viz mapa dále)
a rozhodně se vyhnout chodbám a schodišti (zejména, ale nejen po desátý).

Zatřetí: “Za loď nesem odpovědnost všichni.”
Důstojníci nemůžou být všude a občas potřebují pomoc. Spatří-li
tvůj ostříží zrak jakýkoliv typ maléru vč. technických nedostatků, zkus
je napravit sám a nebo nám dej vědět přes tavernu na Infopultu
nebo organizátora (červená páska)! Šplhneš si tim u kapitána a to se počítá.

Začtvrtý: “Zkušení mořští vlci nevlítnou do Maelströmu.”
Oškubat kapitánova papouška, vypít kuchaři jeho tajnej rum nebo rozdělávat
oheň na sudu s prachem nemusí být v důsledku tak zábavné, jak se možná zkraje
zdá. Až tě napadne něco zajímavýho, nejdřív se zamysli, než to
uděláš. Zejména večer.

Zapátý: “Na procházku po prkně jít nechceš.”
Pokud tě vypravěč nebo organizátor o něco požádá, vyjdi mu vstříc.
Myslí to dobře a má pro to důvod. Pokud budeš za nahnilou sardinku, co se chová
nevhodně nebo nebezpečně, tak tě může poslat přes palubu (rozuměj vyloučit
z aktivity, přinejhorším i z GameConu). Natrvalo. A to nechceš.
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tel. 773 511 511, web https://pizzapanda.cz/
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Příručka lodního kapitána
Já to tu vedu! Ehm. Takže. Jak vlastně na to?
Především: díky, jsi boží! Co dál:

“Žádný kapitán nevypluje na nezkontrolovaný lodi!”
Udělej si předem čas a zkontroluj prostory a vybavení. Pokud potřebuješ větší
přípravu, nech si na ni časovou rezervu.
Šéf tvé sekce (s nímž jsi vše domlouval) ti případně pomůže či poradí. Pokud
chceš pomoct od Zázemí, můžeš kontaktovat přímo “šéfa dne” (aka “MODa”) na
tel. 735 025 037 (to je protřelej starej kapitán, co všechny zná, všemu rozumí a
v přístavu má vše na povel).

“Loď je v pořádku. Kde mám posádku?”
Stejně jako účastník najdi vlajku linie (maskota mezi budovami B a C) a buď
tam 15 minut předem. Když přijdeš pozdě, sice za tebe nenajdem jinýho kapitána,
ale instantně se ti sníží cool faktor a způsobíš nemalou bolest hlavy správcům
přístavu i své posádce, což určitě nechceš.

“Jsem tu včas. Jak se tu verbuje?”
Zaprvé: Rozhlídni se a najdi Spojku. To je plavčík v oranžovém GC tričku, co ti
dá seznam členů posádky, která s tebou vypluje za dobrodružstvím.
Zadruhé: Jdi ke své vlajce a svolej svou posádku k sobě. Výprav se pořádá
hodně, tak se neboj zakřičet.
Zatřetí: Všichni piráti musí mít pirátskou pásku. Zkontroluj to a pokud ji
nemají, pošli je urychleně do taverny na Infu.
Začtvrté: Pokud nějaký zbloudil, zkus ho vyvolat nahlas, popř. mu zavolej (číslo je
na seznamu).
Zapáté: Pokud ta bídná krysa nedorazila, ani nebere telefon, tak ji
škrtni a oslov nedočkavé bukanýry u vlajky náhradníků. (Zbloudilce můžeš
nahrazovat už 10 minut před začátkem aktivity - nečekej zbytečně dlouho.)
Zašesté: Na seznamu potvrď pořádné piráty, vyškrtej bídné krysy a dopiš nové
bukanýry.
Zasedmé: Na seznamu si najdi kotviště vaší lodi (budovu, patro, místnost) a to si
zapamatuj (nebo poznamenej).
Zaosmé: Vrať vyplněný seznam své posádky zpět Spojce a vyraž za
dobrodružstvím!
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“Johohó! Zvedněte kotvu, napněte plachty, poklad čeká!”
Vezmi ty mořský krysy, co se tě teď drží, do herní místnosti uvedené v seznamu,
který jsi už vrátil... Vidíš? My říkali, že si to máš zapamatovat.
Skonči vaši výpravu včas. To je důležitý. Po vás totiž přijdou další posádky a
na tvé piráty čekají další kapitáni se svými výpravami. (To platí i večer, pokud si to
s posádkou předem nedomluvíš jinak.)

“Přes palubu s narušiteli!”
Na lodi je slovo kapitána zákon! V tvé moci je vyloučit z aktivity účastníka,
který porušuje herní etiketu, pravidla slušného chování, ohrožuje ostatní atp. Nalezené
černé pasažéry můžeš vykázat přes palubu bez jakéhokoliv důvodu, a pokud by tě
rušil někdo plující okolo, klidně mu věnuj oprávněnou boční salvu.

“Poklady ukořistěny, přístavy vypleněny!”
Jakmile skončíte vaši plavbu, zkontroluj místnost. Jakýkoli malér nahlas šéfovi
dne, v taverně u Infopultu, nebo šéfovi své sekce.
Sbal zpátky věci, který jsi na aktivitu dostal (pokud se už neopakuje). Nikam je
neodnášej, ale předej je bedňákovi, kterej si pro ně přijde, nebo mu je nechej na
místě. Neodmášej mu je - i když to myslíš dobře, tak by ho to jen zmátlo!

Obludy jsou zpět!
V červenci se na pulty vrátí v reedici Bestiář pro
Dračí doupě II.
Najdete v něm více než stovku bytostí připravených
pro vaše dobrodružství, od obyčejných lidí až po
netvory. Dále uvnitř naleznete rozsáhlejší zápletky,
propracované vztahy s jinými bytostmi, nápady na
využití nestvůr ve snovém světě, oblíbené manévry
a řadu dalších zajímavostí. Pro vaše hráče tu jsou
připraveny nečekané výzvy, tajemství, jež mohou
odkrývat, okamžiky plné napětí i humoru, a v neposlední
řadě spousta zábavy.

Nová dobrodružství čekají!

11

Pirátské klany a výpravy
Co vše lze najít v pirátské herní zátoce a jak to vlastně vůbec vypadá?

Deskoherna
Od čtvrtka 14:00 do neděle 17:00. Holduješ-li karbanu a kostkám
(plánkům, figurkám...) nebo máš mezi aktivitami volný čas, 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!

Epic
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 evergreeny, ale také žhavé novinky.

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 dřímá jemná duše umělce a na těch bitvách
se ti líbí jen ty figurky... Nevadí! U nás si je totiž můžeš namalovat a
vzít domů!

RPG
Chceš vyprávět vlastní příběh a být i jeho hrdinou? V RPG máš
možnost! S vypravěčem a pár dalšíma korzárama 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 nachystaným
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.
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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.

Larpy
Skoč šipku doprostřed příběhu a staň se jeho tvůrcem i tváří.
V larpu jsou důležitá nejen slova, ale i fyzická akce. Můžeš pátrat
po tajemném equilibriu, rozhodovat o svržení atomové bomby, intrikovat
na pirátském ostrově nebo svádět José Armanda. Vyber si příběh a se
spoluhráči ztvárněte a prožijte osudy jeho hrdinů.

Akční hry a bonusy
Johoho, všichni na palubu! Ať už toužíš po hodně akčních hrách, při
kterých si dáš do těla, nebo hledáš jen něco na protažení, Akční hry
a bonusy jsou tu přesně pro tebe. Pokud nepreferuješ pohyb (obzvlášť ve
30°C), ale dal by sis i tak něco speciálního, nezoufej - mezi bonusy najdeš
i aktivity, při kterých zapojuješ především svoji hlavu.

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!

Náhradníci
Ne všichni piráti se stihnou zapsat na svou výpravu včas. Jiní náhle
zjistí, že mají nečekané volno. A někteří chtějí prostě podpořit výpravy,
které trpí nedostatkem posádky. Z takových se stávají bukanýři klanu
náhradníků - poslední záchrana kapitánů v nouzi stejně jako naděje
pirátů, kteří touží po překvapivém dobrodružství.

Jaká byla plavba?
Prosíme dej vědět nám i kapitánovi výpravy co
bylo super a co by šlo případně do příště vychytat,
ať se můžeme všichni dál zlepšovat! Je to pro nás
moc důležité.
Zpětnou vazbu ke hrám můžeš vyplnit hned,
co dorazíš zpět do přístavu (nebo kdykoliv později)
- stačí jít na https://gamecon.cz/info-po-gc (nebo
naskenovat QR kód napravo).
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Dobrodružství nikdy nekončí!
Zalíbil se ti pirátský život plný her? Přidej se k posádce GameConu!
Je to už přes deset let, co se GameCon oddělil od počestné obchodní flotily
Altaru a stal se nezávislou bukanýrskou lodí. Zvládli jsme proplout různými útesy i
mělčinami a i pár bouřemi - z většiny to je nicméně zábavná plavba plná spousty
zajímavých lidí, nových přátel, nečekaných zážitků a cenných zkušeností.
Dlouhá plavba bohužel znamená, že posádka není stále stejná - konec školy,
změny práce, rodina a děti, jiné zájmy a mnohé další důvody vedou k nutnosti
ji neustále doplňovat. A jen tak z moře ty nové námořníky tahat nejde. Co tím
chceme říct je, pokud máš trochu času a aspoň něco umíš, popř. neumíš, ale máš
nadšení, pak Tě GameCon potřebuje! Neostýchej se ozvat - určitě to bude stát za to!
A nemysli, že na danou věc musíš být profík. Fakt ne. Naopak - GameCon je super
příležitost pro to se věci naučit - ať už praxí nebo přímo od ostatních. Pokud váháš,
čím bys mohl/a přispět, tak hledáme třeba:
Grafiky. Hrozně hrozně moc. Pokud umíš trošku kreslit, víš, jak vypadá nějaký
grafický editor nebo malinko tušíš, jak má vypadat web, tak to je super začátek!
Programátory. Ano, jsou to klasické php a js (html, css, sql), ale i v těch se dají
dělat zajímavé věci, a navíc to je praxe, co se neztratí! Pokud umíš jen něco málo,
pomůžeme ti naučit se víc. Pokud umíš hodně, tak máme pár vysněných funkcí...
Programové orgy. Určitě tušíš, ke které sekci tíhneš - rozhodně Tě užije! Pro
domluvu a přípravu programu, zpracování anotací a dotazníků nebo cokoliv dalšího.
(Ano, i když to možná nevypadá, tak i Tvá oblíbená sekce potřebuje pomoct!)
Komunikátory. Poslední dobou si s vámi v zápalu organizování nestíháme povídat
tolik, kolik bychom chtěli. Pokud Tě baví interagovat s komunitou na Facebooku, občas
napsat nějaký blog s novinkami a informacemi atp., tak si náš člověk! A pokud tě
baví věci propagovat a zviditelňovat, tak tím rozhodně také nepohrdneme.
Markeťáky. Pokud si pod marketingem představíš víc, než propagaci, a víš, co je
reporting, segmentace, analýza atp. a chceš to dělat nebo se to naučit, abychom my
sami GameConu a jeho návštěvníkům mohli rozumět víc a líp, budeme nadšení.
Lidi do Zázemí. Ty nejcennější, kteří když udělají svou práci dobře, tak o
nich nevíte - a když ne, tak se všechno zhroutí. Potřebujeme hlavně posilu do týmu
řešícího nákupy, půjčování a svážení věcí, ale oceníme i pokud se připojíte
k Infopultu, přípravě prostor nebo dokonce k financím a učetnictví!
Vlastně kohokoliv, kdo je ochotný něco udělat, od napsání e-mailu přes pomoc
s vymýšlením a tvorbou celohry či jiných her až po širší organizaci nebo kontroly věcí.
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Pokud Tě cokoliv oslovilo, prosíme ozvi se - řekni to svému oblíbenému orgovi nebo
se zmiň v taverně na Infopultu. Nebo po GC napiš na info@gamecon.cz. Moc rádi o
Tebě uslyšíme!

Celohra
Posedáváš v jedné malé hospůdce, když najednou uslyšíš zajímavý rozhovor:
„Cože? jakej poklad?“. Chtěl bys vědět víc a dobrodružství se zúčastnit také? Pak
navštiv Infopult nebo web www.gamecon.cz/celohra, kde nalezneš úplná pravidla hry.
Hurá za pokladem!

Vodní bitva
Na vlnách zuří neúprosná bitva o zlato a slávu. Skvělá příležitost pro dobrodruha
jako Ty! Popadni vodní pistoli a vybojuj svůj podíl na kořisti. Správný námořník se
kapky vody nezalekne. Pistoli Ti půjčíme, ale můžeš si přinést i vlastní.
V sobotu odpoledne - víc pirátů, větší bitva!

Sleva 20 % na naše
tituly a doplňky u
našeho stánku.

Loupež se povedla, chvíli byl klid,
ale teď začíná být horko. Posbírejte co
nejvíce poschovávaných peněz z lupu a
utečte z města, než ho policie uzavře!
Epická strategická hra plná napětí
od Vitala Lacerdy.

Čína je po dekádách špatné
vlády v úpadku a zemí zmítá
korupce. Pro vaši rodinu je to
ale příležitost, jak získat vliv.
V této inovativní strategické
hře si vyzkoušíte pletichaření
Číny v období dynastie Ming!

Přijďte se podívat
a vyzkoušet si
naše hry
do Deskoherny 2!
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Moc děkujeme!

