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Chřestění.

V každém tichu 

slyším to chřestění, 

kosky dopadající na 

stůl. Mluví ke mě. 

Nuté mě, abych jimi 

hodil. Volají mě na to 

místo.
Nedokážu spát. Už 

jim nezvládnu vzdor-

ovat o moc dýl.

Bože smiluj se...

Vyšetřovatelův 
průvodce  

GameCultem



Manuál vyšetřovatele 
“Tak jsem tady… a dál?”
Vítej na GameConu! Prosím, stav se na recepci Infopultu (viz mapka na 
str. 8-9). Dají ti ubytování, základní přehled a možná i nějaké drby.

“Jsem přihlášený na aktivitu. Co teď?”
“Kde mám být?”

Vedle budovy C najdeš Maskoty k jednotlivým sekcím, tam 
už si tě najde tvůj vypravěč. 

“Kdy tam mám být?”
15 minut před začátkem aktivity, jinak tvé místo zaujme někdo jiný a ty 
se už nikdy nedozvíš, co se na akivitě dělo!

“Nemůžu přijít na přihlášenou aktivitu, protože 
sleduju horkou kultistickou stopu! Co teď?”

Ještě než se vrhneš za kultisty, tak se prosím odhlas (na Infopultu, nebo 
ve svém profilu na webu GC). Něco se ti vrátí a navíc tím umožníš jinému 
vyšetřovateli, aby aktivitu prošetřil za tebe.

“Chci hrát! Ale nějak jsem to nevyklikal/a.”
Nenápadně se motej kolem Maskota Náhradníků a skoč po příležitosti!

“Když umírá den…” (aka Kde spát)
“Chci spát v terénu!” (Spacákovna)

Noclehárna je otevřená nonstop. Místní to tam sice hlídají, ale nikdy 
nevíš, jestli kolem nich něco prapodivnýho neproklouzne. Cennostma po 
babičce si tak nemůžeš bejt jistej a je lepší uložit si je do trezoru. 
Klíče od něj a další info dostaneš na Infopultu.

Pohodlí místních ubytoven
Od pokoje existuje vždy jenom jeden klíč a tak si na něj musíš dávat bacha 
(jinak přijdeš o 1600,-). Pokud jsi poslední, kdo vaše zázemí opouští, 
vezmi klíč a vždycky ho radši ulož na vrátnici.

Moderní hygiena
Ať už skládáš hlavu kdekoli záchody, koupelny, kuchyňky a přidružený 
materiál můžeš používat dle libosti v budovách A, B i C, ať už bydlíš 
kdekoli.

Podezřelou

Podivné prastaré ikony

Jak o mě ví?

Nečekaný vyšetřovatel nikdy neví, co najde, ale často odhalí nejvíc!

Sprchy! Moderní spása. Věci z hlubin umí člověka najít po čichu, ale vůně vody je 
mate. Aspoň jedna sprcha prý stačí, ale jedna další nikdy neuškodí.

PAST! Kultistická sabotáž! infiltrace? Jedinečný úspěch, nebo už 

ovládají celé město? Možná bych si měl raději zahalit tvář, čistě pro 

jistotu - když mě nepoznají, tak mě nedostanou!

Když tam budu o 20 min dřív,  
 uvidím všechny přicházet!



Slušné hostince a jiné podniky
Snídaně (8:00-10:00) probíhá v budově B. 
Oběd (12:00 - 14:00, v neděli 13:00 - 15:00) a Večeře (17:30 - 19:30)  se 
pro odvážné 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.

“Chci si svlažit hrdlo…”
Málo se to ví, ale v létě bývá horko a tak jsme si pro tebe nachystali 
zásobníky s vodou. Po(u)žívej dle chuti a potřeby. 
PS.: kdo nebude pít vodu, za trest bude papat vlastní Ibalgin.
Potřebuješ-li nějakej povzbuzovák, na zahradě C bude magický stánek s 
kávou.

“Potřebuju pomoc.”  
(aka důležitý kontakty)

Mám (nejen provozní) problém! Na Infopultu ti pomůžou, nebo tě případně 
dokážou nasměrovat dál. Pokud jsi v nouzi, nebo už mají po zavíračce, 
volej na 735 513 899.
Jsem raněn! Na GameConu máme zdravotníka, neboj. Sehnat ho 
můžeš buď přímo na čísle 735 540 479, nebo přes Infopult. 
Zažil/a jsem tu něco nepříjemnýho a potřebuju si o tom pop-
ovídat… V takovém případě dej vědět naší spřízněné duši 
GameConu. Volat můžeš na 705 943 002. Na druhé straně najdeš 
Fáňu, nebo Barču, který ti moc rády pomůžou. Opravdu. 
Podle pásky poznáš přítele! A taky bez ní nebudeš vpuštěn na aktivitu... 
a ani do budovy, v níž bydlíš… a tak no… Tak ji prostě nos. (Jo a orga-
nizátora poznáš podle červené pásky, vypravěče podle modré)
A NOČNÍ (!) kecárna? BUDE! Bar v suterénu budovy C, budiž ti druhým do-
movem poté, co lišky dají dobrou noc. (otevíračka 19:00 - ???). 

“Okénko na závěr…”  
(aka Další informace)

Před odjezdem, prosím, stáhni a vrať ložní prádlo a vrať klíč od své 
skrýše na vrátnici. Pak se stav ještě jednou na Infopult a  vyrovnej  tam 
případný nedoplatek.

!!!

“Zábavu”. Určitě připravuje temný rituál. Musím ho pustit, abych se mu dostal do zad.

Tentokrát musím před odjezdem pokoj pořádně vypucovat. Žádné stopy, žádné otisky a proboha žádné stopy krve nebo vlasy!

Nekalé živly všechny na jednom místě!
Netřeba hledat jinde...

HA! Dostupná instituční pomoc, to se mi 
při pátrání už dlouho nepoštěstilo.



N e j s l a v n ě j š í  a  n e j o b l í b e n ě j š í 
R P G  -  k o n e č n ě  v  č e š t i n ě !

5. edice slavného DnD přichází - v podobě, která 
ctí a pozvedá odkaz zaniklého Dračího doupěte!

H r a j e š  p ů v o d n í  d r a č á k ?
JaD ti nabídnou všechna klasická povolání s je-
jich původní stylizací. Druid se uplatní i mimo 
hvozd, sicco na cestách a alchymista není jen 
inventář! Pravidla mají jiné kostky, ale stejný 
“feeling” a nepřijdeš ani o magenergii. Vše v jed-
né knize a od začátku s u nás bezkonkurenční 
komunitní podporou!

H r a j e š  D n D ?
JaD ti přinesou 1 nové povolání se 3 obory,  
31 nových oborů pro původní povolání a pár 
nových odborností, kouzel, vzývání a metamagií. 
Dál ti nabídnou 9 skupinových zázemí i se styl-
izací, rolemi postav a nástřely úvodních moti-
vací a vztahů, pravidla pro výpravy a cestování, 
stejně jako pro bitvy a budování mocenských 
sídel, rozšířená a herně zábavná pravidla pro 
mezidobí, pro vyšetřovací a mocenské sítě, pro 
pátrání  a mnoho dalšího! JaD nejsou jen 5. edice 
- jsou jejím plnohodnotným rozšířením.

K d y ?  V  ř í j n u ! 
JaD si lze objednat i v předprodeji 
na Fantasy obchodě!
Vydává Mytago - vydavatel 
Zapovězených zemí a Lone Wolf 
RPG.

www.fantasyobchod.cz/jeskyne-a-draci

https://www.fantasyobchod.cz/jeskyne-a-draci


Pravidla účasti
Bod 1: “Nebuď debil.”

Pokud tě napadne něco zajímavýho, nejdřív se zamysli, než to uděláš. 
Zejména večer... (dobrá rada nad zlato, věř mi.) Prostě a jednoduše 
se chovej bezpečně a slušně jak k sobě tak k ostatním.

Bod 2: “Whiskey, to je moje gusto…”
Je nám jasný, že po setkání s Prastarými potřebuješ dát ulevit 
své duši něčím silnějším. Pamatuj však, že zatímco kapka alkoholu 
dává zapomenout, příliš mnoho vede k šílenství! Všichni jsme na 
GameConu kvůli zábavě a můžu tě ujistit, že nikoho z nás nebaví, 
když tě někde najdeme vyvrácenýho/vyvrácenou.

Bod 3: “Když držím noční stráž...” aneb 
já mám ale síly ještě dost!

Tvou vitalitu ti nepokrytě závidíme, nebudeme lhát. Trestem pro nás budiž 
to, že vysíleni denní stráží musíme chodit brzo spát. Měj s námi proto 
trochu soucitu a jakmile hodiny odbijí 22:00, tak svůj boj se silami Zla 
ztiš a odeber se případně do Noční kecárny nebo do deskoherny. 
Chodby ani venkovní prostranství nejsou cool. Někteří lidi prostě chtějí 
spinkat. 

Bod 4: “Stráž před Mythosem musí držet 
každý!”

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 Infopult / organizátora (červená páska na 
ruce)! Možná tím překazíš úklady temných sil!

Bod 5: “Org je kámoš, ne kultista.”
Proto mu vyjdi vstříc a udělej, oč tě žádá (platí i pro písemnou formu). 
Myslí to dobře a ví, proč to dělá. 
Pokud se budeš chovat nevhodně nebo nebezpečně (v zásadě v rozporu s 
bodem 1), může tě org nebo i vypravěč vyloučit z aktivity, v krajním 
případě i z GameConu. Na trvalo. A to nechceš. (Takový případ zatím sice 
neevidujeme, ale věř mi, tady nechceš bejt jednička.)

Kéž by! Ale má vlastní pozornost nepoleví!

Klidný spánek nevědoucích! Avšak přesně ten jsem se zapřísáhl střežit.



HRADEC
KRÁLOVÉ  

PALACKÉHO TŘÍDA

PAL
ACK

ÉHO
 T

ŘÍD
A

STARÉ MĚSTO

CENTRUM

HLAVÁČOVA

S
L
A
D
K
O
V
S
K
É
H
O

STUDÁNKA

NOVÉ
JESENČANY

SVOBODY

S
.
K
.
 
N
E
U
M
A
N
N
A

PICHLOVA

J
A
N
A
 
P
A
L
A
C
H
A

J
A
N
A
 
P
A
L
A
C
H
A

S
.
K
.
 
N
E
U
M
A
N
N
A

SVÍTKOV

MILHEIMOVA
MILHEIMOVA

TEPLÉHO

JOSEFA RESSLA

LE
X

O
VA

TEPLÉHO

Č
Š
.
 
A
R
M
Á
D
Y

Č
Š.  A

R
M

Á
D

Y

R
O
Ž
K
O
V
A

K BLAHOBY TU

STAŇKOVA

GORKÉHO
GORKÉHO

PAR D U B I CE H L AV N Í  NÁD R A ŽÍ K APLE S V.  M AR I E

Z ÁK L AD N Í  ŠKO L A

K D D U K L A

H V Ě ZDÁR NA

HA SI Č SK Á S TAN I CE

AT LE T I CK Ý S TAD I O N

11

12

13

19 20
21

14

15

16

22

6

8

910

18

17

2

3

4

5

7

GameCon

Hlavní nádraží

Autobusové nádraží

Zast. busu č. 6 a 10

Zast. busu č. 6 a 10

Hlavní nádraží

místo konání

Autobusové nádraží

Zast. busu č. 6 a 10
Dukla KD

Hromadná doprava

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

6

5

4

3

2

Cukrárna Split

Restaurace U Svobodů

Restaurace St. Patrik

Plzeňka

Restaurace Pod Košem

Restaurace Bleriot

Restaurace Derby

Restaurace U kapitána

Gorkého 2573

Nám. Dukelských hrdinů 2551 

Resslova 2279

Staňkova 1380

Jana Palacha 1457

Jana Palacha 748

Anenská 2641

Smilova 386

Zelená žába
Hronovická 929

Restaurace

Potraviny

Pekárna Hrubý

Potraviny

Kaufland

Billa

Penny Market
Potraviny

Orientační bod
NÁ ZE V

7 Restaurace Pohanka
tř. Míru 2670

Mapa okolí



GORKÉHO GORKÉHO

R
O
Ž
K
O
V
A

V
 
R
Á
J
I

Č
E
Š
K
O
V
A

J
A
N
A
 
P
A
L
A
C
H
A

BACHÁČKOVA

Č
S
.
 
A
R
M
Á
D
YRestaurace 

Pod Košem

Bistro:
Obědy + Večeře

Deskoherna 1

Wargaming

INFOPULT

Deskoherna 2

Přednášky

Místo srazu na aktivity

Koncert - párty

Zahrada KD

vstup okolo infopultu

Vrátnice
Noční kecárna

Kulturní dům Dukla

Budova C

B
u
d
o
v
a
 
B

B
u
d
o
v
a
 
A

Zahrada A/B

Venkovní snídaně
(za jasného dne)

Ginger Coffee Bar
Stánek s kávou

Vnitřní snídaně
(za deště)

Vrátnice

Hvězdárna
DDM

Zahrada C 
a hřiště

735 513 899

Kino

1000 zl

WG turnaj
Age of Sigmar

Infopult 735 513 899
Zdravotník 735 540 479
S. duše GC 705 943 002

Místo (přízemí) 

Místo (suterén) 

Místo (v patře) 

Waldorf
Družina

Přednášky

RPG

Legendy klubu dobrodruhů

Larpy

Akční hry

Mistrovství v DrD

Epické deskovky

Wargaming

Turnaje v deskovkách

Náhradníci

Mapa areálu



Manuál vypravěče
“Takže vedu aktivitu… co teď?”
Za prvé, jsi boží. 

Co nejdřív před aktivitou
Udělej si předem čas a zkontroluj si prostory a vybavení. Pokud potřebu-
ješ větší přípravu, nech si na ní časovou rezervu a kontrolu proveď s 
předstihem. 30 minut předem zní jako plán… (pokud si nevíš rady, obrať 
se na šéfa svý sekce).
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže - kontaktuj šéfa sekce nebo “šéfa 
dne” (interně nazývaného “MOD”) na: 703 997 328.
Před začátkem aktivity najdi stejně jako tví hráči Maskota své sekce a 
buď tam 15 minut předem. Když přijdeš pozdě, sice za tebe nenajdem ni-
koho jinýho (tak jako u účastníků), ale napomůžeš tím silám Chaosu a to 
přece nechceš…

“Jsem tu včas, jak jste chtěli - a dál?”
Bod 1: Rozhlídni se kolem a najdi Spojku. To je organizátor v oranžovém 
GC tričku “infopult” se spoustou papírů, který ti dá “prezenčku” se 
seznamem tvých hráčů.
Bod 2: Jdi k maskotu své linie, najdi tam své hráče a odškrtej si je v 
prezenčce. (občas je přemůže natěšení a tak nevnímaj, tak se je neboj 
vyvoláním vrátit na zem) Pokud někdo z nich nemá účastnickou pásku, pošli 
ho obratem na infopult ať se nejdřív zaregistruje!
Bod 3: Pokud někoho nemůžeš dosehnat, zkus ho prosím kontaktovat telefo-
nem (uvedeným v prezenčce).
Bod 4: Člověk nedorazil ani nereaguje na telefon? Oslov tedy nedočka-
vé tváře u maskota Náhradníků. (Z vyhlášky GameConu - Už 10 minut před 
začátkem aktivity, můžeš hledat nadějnější kusy pro svou hru, nečekej 
tedy zbytečně na ztracené mládí...)
Bod 5: Z prezenčky si zapamatuj (nebo rovnou zapiš) herní místo (budova, 
patro, místnost). Případné nové tváře dopiš do prezenčky a prezenčku vrať 
Spojce a vydej se s hráči na hru!

“Na výpravě proti Temnotě...!”
Vezmi skupinu, co se tě teď drží do herní místnosti uvedené v prezenčce, 
kterou jsi už vrátil... Vidíš? My říkali, že si to máš zapamatovat.
Skonči svou aktivitu včas. To je důležitý. Fakt. Po vás totiž přijdou 
další lidi... (Konči zavčas i u večerních aktivit, pokud se nedomluvíte 
s hráči předem jinak - bezpečí před kultisty jinak nelze zaručit!)
Jakmile skončíte, zkontroluj místnost (jakýkoli malér nahlas Infopultu 
nebo šéfovi své sekce) a skliď věci, které jsi na aktivitu dostal (pokud 
se už neopakuje). Ty pak neodnášej, ale předej bedňákovi, který si pro 
ně přijde a přenese je jinam.

Boží? Nebo boží? Který z oněch “bohů” tím je myšlen?

Že bych si neporadil sám?

Temné síly sabotují
mou aktivitu?

Oni předem počítají se ztracenými Dušemi!? To snad ne!!

Přesně tak. Hezky z ruky do ruky. Nic nebezpečného se 
nesmí dostat do rukou nepovolaným.

Infiltrátor?



Kdyby byly problémy
Jako Vypravěč jsi mocný. Na své aktivitě dokonce nejmocnější! 
V tvých silách je vyloučit z ní účastníka, který porušuje 
pravidla slušného chování, příp. ohrožuje ostatní (atp.) nebo 
další existence, které by rušily vaši hru nebo podstatu okolní 
Reality.

L e g e n d y :  P r a g a  c a p u t  r e g n i
Čtrnáct příběhů Vám Prahu předvede v rozpětí několika tisíciletí.
Potkáte mladého Frantu Frantu z cyklu Dobrodruh.
Uvidíte, čemu holdují ochránci Koordinátora Kodexe za scénou.
A k čemu všemu lze použít ježka v kleci.
Zkrátka si při téhleté procházce důkladně užijete!

L e g e n d y :  P r a g a  m a t e r  u r b i u m
Zatímco první svazek věnovaný Praze, Pra-

ga caput regni, byl spíše hravý, tento svaek obsahuje temné, varovné 
tóny. Příběhy zdrsněly, hrdinové zdivočeli.
V podání Roberta Fabiana spatříte Podskalí tak, jak jste je nikdy neviděli.
V tmách bohnického hřbitova kolem vás zasviští kulky StB.
O hradby Nového Města zaduní kule švédských děl.

K o u p í t e  n a  w w w . s t r a k y . c z  
č i  n a  s t á n k u  v  p ř e d s á l í  G a m e c o n u .

Stav se Na Tahu!
Slavná streamovací skupina naživo na GameConu, v neděli 
11-15! Zažij hru na vlastní oči a potkej slavné osob-
nosti naší scény.
Kromě toho jsme letos obnovili přednáškovou linii s mno-
ha novými zajímavými, zábavnými a interaktivními formáty 
programu - přednášky jsou v kině, vstup je zdarma a každý 
je vítán!

Boží? Nebo boží? Který z oněch “bohů” tím je myšlen?



Linie na GC
Deskoherna 

Otevřeno čtvrtek 14:00 - neděle 16:00. 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 evergreeny ale 
také žhavé novinky. 

Otevřená RPG 
Vždycky jsi chtěl prožít velké dobrodružství po vzoru film-
ových, nebo knižních hrdinů? V RPG máš možnost! Společně 
s vypravěčem a pár dalšíma vytvoříte naprosto jedinečný a 
fascinující příběh, který bude jenom váš. To vše navíc v 
pohodičce, klidu, v sedě za stolem. 

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.

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 
skupiny a když se dostanete až na konec, tak si můžete do 
CV dát, že jste Mistři, a to je hodně cool. 

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!

Dokud nezapálíte svíčky a nevyřknete omylem ta špatná slova.

Ukázat, kdo je lepší, než ostatní? Tam někdo určitě sáhne k nekalým silám...

Hrajeme si s figurkami?
Nebo jsme figurky, s nimiž je hráno?



Akční hry a bonusy 
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, ale dal by 
sis i tak něco speciálního, nezoufej - mezi bonusy najdeš i 
aktivity, při kterých zapojuješ především svoji hlavu. 

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 Ar-
manda. Vyber si příběh a se spoluhráči ztvárněte a prožijte 
osudy jeho hrdinů.

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

Náhradníci
Ne všichni se dokáží vyhnout temným silám. Jiní náhle naleznou ztra-
cenou odvahu. A další jsou hrdině připraveni zachránit snahy, které 
byly zmařeny prací sil v pozadí. Z takových se stávají náhradníci 
- poslední záchrana vypravěčů v nouzi stejně jako naděje ostatních 
vyšetřovatelů, kteří zoufale potřebují další síly.

Je po GameConu. Co teď?
Prosíme dej vědět nám i svému vypravěči, 
co se ti líbilo, nebo co by šlo případně 
do příště vychytat, ať se můžeme všich-
ni dál zlepšovat! Je to pro nás moc 
důležitý. Zpětnou vazbu ke hrám můžeš 
vyplnit hned na GameConu, jakmile dora-
zíš domů (nebo kdykoliv později) - stačí 
jít na https://gamecon.cz/info-po-gc

Tvůrcem i tváří? Divadlo? 
Král ve žlutém? !!!

Alespoň dokud ti slouží rozum

To zní, jakoby tam někdo chtěl nalákat co nejvíc obětí!
Někdo by na to měl dohlédnout.

https://gamecon.cz/info-po-gc
https://gamecon.cz/info-po-gc
https://gamecon.cz/info-po-gc


Zapoj se do Celohry!
Toužíš bojovat s kultisty nebo naopak hájit zájmy Prastarých? I tento rok 
jsme pro všechny účastníky Gameconu připravili volnočasovou doprovodnou 
zábavu pro chvíle, kdy zrovna nejsou na žádné aktivitě hlavních linií. 
Jediná hra, která se ti neokouká. Každý rok nové herní mechaniky, nový 
příběh i nové téma. Hraj dokud je čas, příští rok už na tebe zase bude 
čekat něco zbrusu nového. Hraním Celohry významně ovlivňuješ osud Game-
conu v letošním příběhu.

Hlasuj pro figurku!
Wargamingové Malování figurek letos není jen tak! Na závěr každého 
malovacího dne probíhá hlasování o nejkrásnější figurku. Vítězná 
figurka získá spoustu prestiže a nějakou tu hezkou drobnou cenu k 
dobru - stejně jako vylosovaní hlasující! (Tedy minimálně ti, kteří 
na svůj hlas uvedou i své GC ID.)
Hlasovat můžeš v 1. patře KD před Deskohernou, v pátek a sobotu mezi 
19-24h, v neděli mezi 14-16h!

O c h r a ň  I m p é r i u m !
Jsti jedním z římských generálů! Braň 
pýchu římského impéria před nájezdy bo-
jovných Piktů! Střež hranice a lákej do 
pevnosti běžné obyvatele a řemeslníky. 
Tvým úkolem je v průběhu šesti let (kol) 
vystavět takzvané mílové pevnosti. Pouze 
generál, který získá nejvíce slávy, udatno-
sti a disciplíny svými činy prokáže, že je 
příkladným občanem impéria, a císař jej 
odmění titulem Legatus Legionis!

Získej slevu 20 % na tuto i ostatní naše 
hry a doplňky pouze na stánku TLAMA 
games!

Šílenci!

Pokud nějaký další rok vůbec bude



Dobrodružství nikdy ne-
končí! 

Zalíbil se ti život plný her? Přidej se k nám! Občas nás potká nějaká 
přeháňka, ale z většiny to je zábavná jízda plná zajímavých lidí, nových 
přátel, zážitků a zkušeností. Pokud máš trochu času a 
aspoň něco umíš (popř. neumíš, ale máš nadšení!), pak 
Tě GameCon potřebuje! 
Bojíš se, že na danou věc musíš být profík? Omyl. Je 
to právě 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: 
Programátory. Je to takový evergreen, ale pokud programuješ, tak tě ch-
ceme. Vždycky. 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 jsou funkce, o kterých dlouhodobě sníme. 
Programové orgy. Určitě tušíš, ke které sekci tíhneš - rozhodně Tě uži-
je! 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!) 
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 víc rozuměli, 
budeme nadšení. 
Lidi do Zázemí. Jsou to ti nejcennější z nás, 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. 
Pokud Tě cokoliv oslovilo, ozvi se nám. Můžeš to říct svému oblíbenému 
orgovi nebo se i zmínit na Infopultu. Pokud teď nemáš po ruce živého 
člověka, ani Infopult, nebo si s náma radši napíšeš, pak se můžeš ozvat 
na info@gamecon.cz. 
Moc rádi o Tobě uslyšíme!
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