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ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY! 
ČASY NEUVÁDĚNY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ. 
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DEN PRVNÍ, pátek 
 

[17:00]  SRAZ, Praha hlavní nádraží 

[19:00]  SRAZ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav náměstí 

[  detai lní  informace k  přenášedlům  na tomto kouzelném klikátku  ]  

 

[19:57]   OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SRAZU 

 ubytování a několik tradičních slov úvodem 

 kolektivní, seznamovací a promudlovské hry 

______________________________________ 

[ ČTENÍ Z LARPŮ ] 

veřejné, otevřené a diskusní čtení 

 
„Inkoustové srdce“ (2015), „Prokleté městečko“ (2016), „The Mask of Blackness“ 

(2017) a „TheASYLUM“ (2018). Čtyři londýnské larpy, čtyři příběhy a jedna 

srazová éra. Jak takový LARP vzniká? Jak vypadá vypravěčské know-how a jaká 

jsou zákoutí všech pravidel a možností? Co vše je potřeba vymyslet? Co je vlastně 

cílem a jak to hrát? Jaké příběhy se nám odhalily, co se snažily sdělit? A nakonec: 

co mohou mít společného s novou trilogií „The City of DEMA“?  

 

DEN DRUHÝ, SOBOTA 
 

[ LARP: „The City of DEMA“ ] 
první část volné trilogie 

 

 „Třináctka není nešťastné číslo. Přináší poznání. 

Probouzí vědomí. Existují tajemství, která lze prozradit až 

v určitý čas. Až nastane ten pravý okamžik, který dokáže 

změnit vše, čím sis byl doposud jistý.  Myslím, že jsi 

připravený poznat skutečnou pravdu.“ 

Hedwig 

http://tmp.hocz.org/Lucas/LND_19/LND_19_cesta_detail.pdf
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 společná fotografie I. 

 [ OFF PROGRAM ] 

 

DEN TŘETÍ, NEDĚLE 
 

 společná reflexe první části larpu „The City of DEMA“ 

 společná fotografie II. 

 [ OFF PROGRAM ] 

 tradiční feedback 

 společný úklid srubu a prostor 

 

[15:00]   OFICIÁLNÍ UKONČENÍ SRAZU 

 odjezdy, odchody a přemístění dle libosti 

 možnost společného oběda a máslového ležáku 

______________________________________ 

[ OFF PROGRAM ] 

oblíbené mudlovské i kouzelnické hry a zábavy 

 
[ OFF PROGRAM ] je vedlejší program, který plní dvě důležité srazové funkce. V prvé řadě 

nabízí možnost volné zábavy a může suplovat program těm, kteří se nechtějí (popřípadě 

nemohou z důvodu rozdělení na menší skupiny, například v rámci larpu) účastnit programu právě 

konaného, hlavního. Ve druhém plánu pak slouží jako nabídka variabilních aktivit, která bude dle 

hromadné/časové potřeby doplňovat program hlavní. 

 

 Vládci Osudu z Obrtlé [„background game“] 

 karaoke [„Sing Harry, sing!“, said Dumbledore calmly.] 

 lekce Nitrozpytu [malá neinvazivní skupinová terapie] 

 Newton Scamander's suitcase [kouzelnická verze mudlovské hry Kufr] 

 promítání filmů [Harry Potter, Fantastic Beasts, ostatní fan-produkce] 

 kontakt a jiné slovní hry, deskové hry [které si přivezete] 

 libovolná potterhead zábava, která mě a vás ještě napadne 


