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Změny programu vyhrazeny, vždyť jsou Vánoce! 
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15:12   – SRAZ, PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ      

 tradičně pod/nad/před/za/na/vedle tabule odjezdů 

 přesun do Čajovny Setkání 

 

16:30   – OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SRAZU  

 uvelebení se v čajovně; první objednávky a přání 

 pár úvodních slov nejen pro přespávající 

____________________________________________________________________ 

 

Tradiční pražský předvánoční sraz komunity HOCZ.org a jejich přátel, podruhé v režii 

azkabanského uprchlíka a zločince Lucase A. Laurieho. Tak trochu nabitý a především 

volnější program v přátelské, vánoční, silně potterovské i světo-hoczácké atmosféře. 

 

Veškerý program bude skutečně rozvolněný a o to časově příjemnější a vstřícnější. Bude se jednat o 

dobrovolné aktivity, do kterých se lze kdykoliv zapojit nebo je kdykoliv opustit. Čekají nás nějaké 

seznamovací a kolektivní hry, hry s potterovskou tématikou a mnohé další. Času na všelijaké 

zážitkování, neprogramové setkávání a deskovky (pokud si je donesete) bude také habaděj. Program 

berte prosím spíše orientačně, jedná se o náčrtek možných aktivit, které se mohou a nemusí konat. 

A protože jsou Vánoce, nehodlám nás nijak extra organizovat. Na začátku se prostě vykecám a pak 

vždy jen vyhlásím, co se jde hrát nebo se někde bude hrát nebo se někde hraje nebo jestli někdo 

něco chce hrát a tak podobně. Takže pokud chcete být akční a nechcete, aby vám něco uniklo, 

držte se mé maličkosti (doslova). V případě paralelních „programů“ vás kdyžtak odkážu jinam. Bude 

to volné, bude to hezké a náplň si tak trochu tvoříte sami. Já budu připraven na všechno . 

 

Každý si jistě přijde na své.  

Těším se. 

____________________________________________________________________ 

 

 „ČTENÍ Z LARPŮ“   

Inkoustové srdce, Prokleté městečko a The Mask of Blackness. Poslední tři londýnské a bytostně 

netradiční larpy. Jak takový LARP vzniká? Jak vypadá kompletní vypravěčské know-how? Jaká jsou 

zákoutí všech pravidel, pouček a možností? Co vše je potřeba vymyslet? Co je vlastně cílem a jak se 

to vlastně dá hrát? Co je dobře a co špatně? Co funguje a co pokulhává? A nakonec: jaké příběhy se 

nám odhalily? Co se nám snažily sdělit?... První veřejné, otevřené a diskuzní čtení… 

 

 „ASK HOCZ“     („Vánoční pokec o všem a ničem“) 

Jak funguje HOCZ? Kdo co dělá? Koho co baví? Co všechno máme a co všechno bychom mohli mít? 

Jaká je výuka a jaké je RPG? Jak se dělají srazy? Jak se vymýšlí questy a storylines? Jak se dá hrát a 

jak se dají psát úkoly? Co bude a nebude?... Vždy je se na co ptát, vždy je něco, co nás zajímá. Ptát 

se může kdokoliv. Odpovídá ten, kdo to ví nebo alespoň tuší. Každý názor se počítá. Vánoční 

setkávání přináší i nezávazné, inspirující debaty o čemkoliv z našeho vysněného světa. 
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HRY VÍCE ČI MÉNĚ KOUZELNICKÉ 

 Ministerstvo kouzel    (kouzelnická verze mudlovské hry Parlament) 

 Newton Scamander's suitcase  (kouzelnická verze mudlovské hry Kufr) 

 Potterovka     (kouzelnická verze mudlovské hry Čelovka) 

 Lekce Nitrozpytu    (malá neinvazivní skupinová terapie) 

 Potterovská (ne)pantomima   (poznej postavy/scénu/konkrétní díl; variabilní) 

 „To  znám! To je to… tóó…“  (poznávání filmových soundtracků či jiných písní) 

 Kouzelnické karaoke    („Sing, Harry! Sing!“, said Dumbledore calmly.) 

a mnohé další z našich nápadů… 

____________________________________________________________________ 

 

 VEČERNÍ A POZDNĚ VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ        
 

 Harry Potter PREQUEL: The Greater Good   (Broad Strokes Productions) 

 Severus Snape and the Marauders    (Broad Strokes Productions) 

 AVPM:   A Very Potter Musical   (StarKid Productions) 

 AVPS:   A Very Potter Sequel    (StarKid Productions) 

 AVPSY:  A Very Potter Senior Year   (StarKid Productions) 
 

 Harry Potter and the Philosopher's stone 

 Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

 Harry Potter and the Goblet of Fire 

 Harry Potter and the Order of the Phoenix 

 Harry Potter and the Half-Blood Prince 

 Harry Potter and the Deathly Hallows (PART I., II.) 

 Fantastic Beasts and Where To Find Them 

* Vše v originále, tj. anglickém jazyce.  

_____________________________________________________ 

 

A hlavně, nesmíme zapomenout na společnou fotografii! 

 


