HOCZ.org & luartrie
„Našli jsme svůj vysněný Svět.“

PŘEDVÁNOČNÍ SRAZ 2018
PROGRAM

Změny programu vyhrazeny, vždyť jsou Vánoce!

HOCZ.org & luartrie
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10:00

– SRAZ, PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ



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



přesun do Čajovny Setkání

11:00

– OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SRAZU



uvelebení se v čajovně; první objednávky a přání



pár úvodních (předvánočně posledních) slov



Lucasovské poděkování za jednu srazovou éru



Mattieho překvapení

__________________________________________________________
Tradiční pražský předvánoční sraz komunity HOCZ.org a jejich přátel,
potřetí a letos naposledy v režii azkabanského uprchlíka a hledaného
zločince Lucase A. Laurieho. Tak trochu nabitý a především volnější
program v přátelské, vánoční, silně potterovské i světo-hoczácké atmosféře.
Kamarádi, přátelé, moji drazí hocz-srazovníci z našeho Vysněného světa…
Sejdeme se jako již tradičně pod/nad/před/za/na/vedle tabule odjezdů na hlavním
nádraží, až odbije hodina desátá. Na opozdilce vyčkáme celých třicet minut a poté se
přesuneme do Čajovny Setkání. Letošní sraz, mnou naposledy pořádaný, se navrací
k tradici srazů jednodenních, tudíž nemáme zařízené přespání. Nejenže tak symbolicky
navracím Předvánoční srazování do podoby, v níž jsem ho přebíral, ale zároveň
zachovávám i jistou netradičnost svých letošních srazů – Londýn mimo Prahu,
Předvánoční sraz bez spaní. Případná přespání a noclehy si proto prosím domluvte
sami, u svých pražských souputníků. Sraz bychom oficiálně ukončili kolem desáté
hodiny večerní, kdy se i čajovna započne chystat ke spánku. Pro zájemce může
následovat dobrovolný přesun k dospělým přípitkům a zábavě osobnějšího charakteru…

Vánoční program bude tradičně rozvolněný a o to časově příjemnější a vstřícnější.
Bude se jednat o různorodé aktivity, do kterých se lze kdykoliv zapojit nebo je
kdykoliv opustit. Čekají nás kolektivní hry, hry s potterovskou tématikou a mnohé
další. Času na všelijaké zážitkování a setkávání bude dostatek. Celý program berte
spíše orientačně, jedná se o náčrt možností, které se mohou a nemusí využít.
Bude to volné, bude to hezké a náplň si tak trochu tvoříte sami.
Těším se.
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 ROLE-PLAY SOUNDTRACK [vol. 3]
Vzpomínáte na můj-náš první Předvánoční sraz? A poté na LONDÝN jemu následující?
Tak ano, není příhodnější, nežli právě na tomto třetím-v-mé-režii-posledním a opět
Předvánočním udělat Volume 3 našich RP soundtracků. Zkoumali jsme hudbu, která
měla co dělat s našimi postavami. Dále pak podkresy, které nám pomáhají při samotném
hraní. A ve třetím pokračování nás čeká... Role-play soundtrack naruby.
Poprosím všechny zájemce, aby mi nejpozději do 14. prosince (20:00) zaslali dvě skladby,
libovolného výběru, ovšem s následujícím zadáním. Představte si, že byste si vyměnili role
se svou postavou. Ona je ta, která vás perfektně zná. A má vám, sama za sebe, vybrat
nějaké dvě písně, které vás budou nejvíce vystihovat. Náladě ani žánru se meze nekladou,
naopak s tím budeme pracovat. Takže je úplně jedno, pošlete-li dvě veselé, jednu veselou
a jednu smutnou, melancholickou, klidnou, energickou... jakoukoliv. Ale abyste to byli vy.
Z pohledu své postavy. Uvažujte jako ona. Nad sebou. Jak vás vidí. Naruby.
A samozřejmě, nic nikomu neprozrazujte!
Zasílejte prosím po facebooku nebo sovmo, jakožto přímé odkazy na youtube. Díky.

__________________________________________________________
 „ČTENÍ Z LARPŮ“
Inkoustové srdce, Prokleté městečko, The Mask of Blackness, The Asylum.
Londýnské a bytostně netradiční larpy. Jak takový LARP vzniká? Jak vypadá 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 funguje a co pokulhává?
A nakonec: jaké příběhy se nám odhalily? Co se nám snažily sdělit?

 „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.

__________________________________________________________
A hlavně, nesmíme zapomenout na společnou fotografii!
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 HRY VÍCE ČI MÉNĚ KOUZELNICKÉ
výběr z oblíbených…







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)
„To znám! To je to… tóó…“ (poznávání filmových soundtracků či jiných písní)
Kouzelnické karaoke („Sing, Harry! Sing!“, said Dumbledore calmly.)
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