Průvodce hráče
METHANCITY: HORIZONT UDÁLOSTI

Průvodce hráče
MethanCity: Horizont události
Občane! Vstupuješ na 3 dny do světa MethanCity. Stáváš se součástí Světostátu, největší
velmoci, která kdy ovládala, kontrolovala a rozšiřovala sjednocené země od Britských ostrovů po
střední Asii. Budeš zařazen/a do Výzkumného města č. 31, kde budeš totálně nasazen/a pro konečné
Vítězství Strany ve Věčné válce.
Průvodce budeme do samotné hry doplňovat a o jeho aktualizacích Tě informovat.
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Úvod
Co najdeš v tomto průvodci, jak a proč jej číst
Milý hráči, hráčko – v tomto průvodci Tě naučíme hrát MethanCity larp, ujasníš si očekávání
od hry a přečteš si spoustu tipů a triků, aby ses dobře bavil/a a zároveň vytvářel/a zábavu pro ostatní.
Průvodce je rozčleněn do pěti částí.

V první části se dočteš o světě MethanCity.
O tom, co každý občan zná a co jsou pro každou postavu naprosto samozřejmé informace.
Následují informace o fungování Výzkumného města, jeho částí, o vzájemné provázanosti
jednotlivých institucí. Součástí této kapitoly je také harmonogram dne občana.

Druhá část je plná praktických rad
Zaměřených na roleplaying, zvyklosti a rituály ve městě (nástupy a chování na nich), běžné
činnosti i výjimečné události. Po přečtení této části budeš vědět, jak se chovat jako občan.

Třetí část jsou pravidla a mechaniky hry.
Není jich mnoho, ale je opravdu důležité, abys je dobře znal/a.

Čtvrtá část popisuje registraci
Vytváření postavy a celý proces toho, jak budeš postupovat od první registrace v systému
MethanCity po příjezd na akci.

Pátá část se věnuje seznamu doporučených a povinných věcí.
Bude obsahovat praktické informace o chování v prostoru, důležitá telefonní čísla a
bezpečnostní minimum.

Průvodce může být aktualizován. Budete o tom informováni na webu http://methancity.cz/
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1. Svět MethanCity
V této kapitole se dozvíš:




Jak funguje svět MethanCity
Jak funguje Výzkumné město č. 31
Jaký je běžný den občana

Svět MethanCity
Po třetí světové válce (proslýchá se, že začala někdy po roce 2000, nikdo přesně neví kdy), po
opuštění protiatomových krytů vzniká Světostát. Totalitní vláda Světostátu obnoví Britské ostrovy a
kolonizuje Evropu. (Strana je označení pro všechny lidi ve Světostátu). Občané Strany nejsou
svobodní, ale má to svůj účel. V pustině kolem měst hlídaných vojáky se pohybují mutanti, nepřítelé
lidstva. Strana chrání čistý gen, každá mutace je stíhaná. Lidé jsou kategorizováni podle čistoty genu a
ideologie. Bytosti třetích a čtvrtých kategorií (přímí mutanti a potomci mutantů) jsou vyhlazováni.
Kdo se staví proti Straně, stává se mutantem.
Občané druhých kategorií (pracovníci), prvních kategorií (vojáci a výše postavení občané) a
integrovaní (vládnoucí) obývají města Strany, zaměřená podle činnosti (výrobní města, chemická
města, sídelní města, aj.). Každý občan a Integrovaný musí pracovat. Města jsou hlídána vojáky
Strany, oblasti na okraji Světostátu se nazývají Protektoráty. Občané nemohou bez povolení opustit
svá města, přesouvají se na základě rozkazů transportními vlaky. Kolem měst je většinou radioaktivní
pustina, kterou Světostát pomalu přetváří zpět v normální zemi.
Stranu vede vůdce Ministr Mentor. Občané jsou kontrolováni a žijí podle řádu měst. Jsou
chráněni vojáky a ideopolicí (vyšetřovateli). Občané dostávají od Strany vše - od oblečení, jídla, místa
k životu, bezpečí po nadstandadní služby (lázně, lepší jídlo, zábavu), pokud si to zalouží. Musí pro
světostát pracovat, činností k práci je celá řada. Občan druhé kategorie se může stát občanem první
kategorie po geneticko ideologické prověrce a doporučení k lepší práci.

Doublethink a přepisování minulosti
Strana kontroluje minulost podle hesla „kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost“. Je
naprosto běžné, že lidé mizí z fotografií, z vyznamenaných občanů se stávají nepřátelé, že se často
mění rétorika Strany. Pouze to, co platí dnes je pravda, co platilo včera, už pravda být nemusí. Od
občana se čeká, že nebude zkoumat minulost. Skupina občanů, kterým se říká recyklátoři, hlídají, aby
neexistovaly nepravdivé informace.
Typickým příkladem je Církev Zániku (postapokalyptická sekta věřící v lepší život po smrti),
která byla Stranou nechávána na pokoji, obzvláště v okrajových částech Světostátu. Strana prohlásila,
že život po smrti není, existuje pouze materiální svět a Církev Zániku nikdy neexistovala.
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Výzkumné město č. 31
Výzkumné město č. 31 se nachází v bezpečnější části Světostátu, daleko od frontových linií.
Podílí se především na projektech vývoje ničivých zbraní. Výjimkou ale není i práce na nových druzích
stravy pro občany, léků, experimentálních biologických projektů atd.
Výzkumné město mělo celkem 3 laboratorní bloky, z toho 2 jsou momentálně uzavřeny
z neznámých důvodů. Přístup k nim je omezen a dovnitř mohou jen vědečtí pracovníci nebo vojáci na
rozkaz.
Ve městě funguje celkem 10 pracovních zařazení občanů (úřad, velitelství lokálních
protektorátních sil, oddělení propagandy, ideopolicie, oddělení recyklace, technický úsek města,
sklad + stravní zařízení, klinika, vědecká sekce, výroba). Více se o jednotlivých činnostech můžete
dočíst na webu akce (sekce Město a Svět).

Několik poznámek k městu
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Výzkumné město č. 31 je větší než herní prostor. Všechny budovy, které kolem uvidíte za
ploty, jsou továrnami a dalšími sekcemi města. Občané až na výjimky neopouštějí svou sekci.
Je možné, že do herního prostoru přijde někdo z jiných částí města nebo dokonce z jiného
města. Vy jako hráči však svou vymezenou oblast neopouštějte. V reálném světě tam
nenajdete nic zajímavého a v herním světě by to pro vaši postavu znamenalo spoustu
problémů.
Útěk z města - ve hře by mohl útěk vypadat tak, že vás převezme průvodce a zavede vás
mimo město nebo vám řekne další informace. Útěk bez průvodce není možný, protože kolem
města hlídkují drony a postavu okamžitě zabijí. Plány na zničení dronů ve městě nenajdete.
Zóny – město je rozděleno do tří zón:
o Modrá zóna – je určena všem občanům, je to největší část města a není nijak
označena. Pohyb po ní není jinak omezen, pouze po 24:00 platí zákaz vycházení.
o Červená zóna – jsou především místnosti výše postavených občanů ve městě a části
budov, které podléhají určité míře omezení. Vstup do ní je možný pouze
s vlastnictvím červeného pověření (červená karta).
o Žlutá zóna – je omezenou zónou z důvodu karantény nebo bezpečnostních rizik.
Vstup do ní je povolenou pouze s vlastnictvím žlutého pověření.
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Běžný den občana ve výzkumném městě č. 31
8:00

kolektivní budíček, čas na osobní hygienu

9:00

společná rozcvička, ranní nástup občanů a odchod na snídani

10:00

konec snídaně, zahájení dopolední pracovní směny nebo výroby

12:00

konec dopolední pracovní směny, čas oběda do 13:00

13:00

zahájení odpolední pracovní směny nebo výroby

16:00

osobní volno, sebevzdělávací činnost

18:00

večerní nástup občanů, večeře do 19:00

19:00

večerní pracovní směna, výroba nebo osobní volno

21:00

začátek noční směny (pouze pro někoho), jinak kolektivní rekreační program, osobní volno

24:00

výzva k ukončení veškeré činnosti, zákaz vycházení, zavření restaurace a hospody

Několik poznámek k rozvrhu
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Dodržujte jej! V podstatě je nejdůležitější být v době nástupu na náměstí, popř. v případě
škaredého počasí v jídelně. Vojáci budou prodlevy trestat. Nástupy jsou za den dva, ráno
v 9:00 a večer v 18:00. Tyto musí být dodrženy všemi občany.
Aktuality se budou oznamovat v rádiu a veřejném rozhlasu.
Každý bude mít jednou za den povinnost být ve výrobě. Jedním z trestů nebo naopak
odměnou je možnost podílet se na noční směně ve výrobě.
Pracovní směna je činnost pro vaší pracovní skupinu. Podle povahy zaměstnání to bude
odpovídající práce, úkoly, možnost získávat zásluhy a ocenění.
Volný čas je možnost řešit osobní linky a zápletky, pracovat na dobrovolných úkolech pro
Stranu, řešit svůj osobní postup v rámci Systému nebo provádět protistranickou činnost.
Kolektivní rekreační program je dobrovolně – povinný program pro občany zahrnující akce
jako divadelní / filmová představení, průvody atd.
Výjimky z harmonogramu jsou možné pouze při vlastnictví patřičného povolení ze strany
úřadu nebo zaměstnavatele.
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2. Jak na MethanCity
V této kapitole se dočteš, jak správně hrát svou postavu, jaké zvyklosti, rituály a aktivity se každý den
odehrávají a jak se jich správně zúčastnit. Dozvíš se další znalosti o světě, které jsou pro tvou postavu
běžné.

Hierarchie mezi občany
Světostát řeší podle kvality genu (posuzován na stupnici 1-100, 100 je dokonalost) dispozice člověka
naplnit ideologický potenciál (1-100, kdy je 100 dokonalost). Biologie a ideologie od sebe nejsou
odděleny, špatné názory, tedy špatná ideologie je nemoc. Nerozlišuje se, zda je nemoc biologická
nebo ideologická. Je možné se pouze zdokonalovat. Kdo nenaplňuje základní předpoklady (které
naplňuje nejméně 2. kategorie), má podle Systému (zákony Světostátu) povinnost se zabít. Čtvrtá
kategorie je přímo zmutovaný člověk (vlastní vinou, ideologicky, působením záření, drogami). Vlastní
zavinění znamená, že je horší než kategorie třetí (potomek mutanta). Obě kategorie mají povinnost
okamžitě ukončit svou existenci, jinak se dopouští ideozločinu, za který je trest smrti. Druhé kategorie
jsou občané, u kterých je schválitelné, aby existovali v rámci Světostátu a pracovali pro jeho blaho.
Občané prvních kategorií jsou výjimečně dobří jedinci a plní zodpovědné funkce. Vojáci jsou občané
první i druhé kategorie. Běžným vojákům je po dobu služby propůjčen statut kategorie první.
Důstojníci zpravidla občané první kategorie (bez propůjčení). Běžní vojáci jsou ve službě stále,
protože je válečný stav. Integrovaní jsou dokonalí občané na vrcholu této pyramidy, stojící mimo
kategorie.
Po vykonání genetickou ideologické prověrky je možné stát se občanem první kategorie. Jako určitá
forma trestu existuje možnost stát se z první kategorie druhou kategorií nebo být jako voják postaven
mimo službu.
Občany druhých kategorií poznáte podle hnědých uniformovaných kabátů, popř. pracovních oděvů.
Občané prvních kategorií nosí zpravidla černá saka a pásky přes ruku.

Kolektivní chování
Občan Světostátu je kolektivní tvor, existující většinou jen jako součást celku. Individualita je
potlačována. Jako občan budeš trávit určitý čas na nástupech a podobných kolektivních událostech.
Na nástupech je běžné provolávání slávy. Stejně jako pozdrav „Sláva Straně“, při kolektivních
událostech se odpovídá buďto „Sláva Straně“ nebo „Sláva, Sláva, Sláva“.
Spontánní jásot a projevy jsou povoleny, pouze pokud někdo davu ukáže ceduli „Spontánní jásot“.

Sledování a udávání
Je běžné, že se občané sledují a udávají se vojákům i za nejmenší přečiny a ideozločiny. Udávání je
možné na úřadě nebo u libovolného vojáka. Běžnými tématy udání jsou nemravné řeči, špatné
chování, málo nadšení, málo jásání při projevech Ministra Mentora, krádeže a drobné zločiny, řeči
proti Straně atd. Udání se řeší odměnou pro udávajícího a příslušným trestem pro udaného.
Udávejte se!
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Jídlo
Občan má povinnost třikrát denně jíst a pít v jídelně. Je jedno, zda jí lepší jídlo určené prvním
kategoriím nebo nutrisóju, ale jíst musí. Strana vyžaduje, aby měl každý občan přísun stravy a byl
schopný práce. Jídlo je v mnoha kvalitách. Pro druhé kategorie je běžná např. nutrisója (variace
celozrnných cereálií) nebo tatrgel (variace želatiny a vyvážené směsi dalších potravin), vydávaná
z výdejního automatu za Ačkový lístek. Lepší jídlo pro první kategorie je vydáváno personálem. Obě
jídelny jsou od sebe zřetelně odděleny. Plýtvání jídlem je trestáno. Hodně se cení např. malé balíčky
s kořením, které z nutrisóji dělají trochu lepší kaši.
Na několika místech ve městě je neustále k dispozici pitná voda, která je vydávána bez přídělového
lístku. Občané Strany mají povinnost dodržovat pitný režim a za den přijmout minimálně 2l tekutin.

Pětiminutovky nenávisti
Občan má povoleno jen několik emocí. Lásku ke Straně a ministru Mentorovi, nadšení do práce,
nenávist k nepřátelům. Lásku projevuje na nástupech jásotem, nadšení příkladnou prací v pracovním
zařazení a ve výrobě.
Nenávist k nepřátelům projevuje občan na tzv. desetiminutovkách nenávisti, které jsou několikrát za
den organizovány. Občané se spontánně na znamení sejdou v společné jídelně, která je upravená pro
potřeby pětiminutovky. Tam projevují hromadně nenávist směrem k projekci nepřítele.

Jak být správným občanem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naučil ses být nenápadný a neupozorňovat na sebe.
Jdeš s davem a na kolektivních akcích jsi hlasitý a nadšený.
Pracuješ tak, aby tě vedoucí pracovník pochválil a odměnil.
Sníš vždy všechno jídlo.
Na rozcvičce příkladně cvičíš.
Udáváš ostatní, pokud zpozoruješ protistranickou aktivitu.
Jsi úslužný vojákům a napomáháš jejich činnosti.
Zdravíš občany první kategorie provoláním „Sláva Straně!“
Těšíš se na popravy zrádců a zajatců.
Usiluješ o svou genetickou a ideologickou dokonalost.

Odboj
Někteří občané se podílejí na aktivitách, které v konečném důsledku vedou ke zničení Strany a
nastolení demokracie nebo jiného zřízení státu. Jejich snaha je marná, budou odhaleni a popraveni.
Odboj ale ví, že po malinkých kouscích se přibližuje k cíli zničit Stranu.
Pokud inklinuješ k odboji, můžeš znát několik kontaktů, kterým můžeš věřit. Jedním z mála skriptů,
kterými omezíme svobodu Tvého rozhodování je příkaz, že důvěra v určité lidi nesmí být do
posledního dne zrazena (jinak by logicky padla celá linka). Bude explicitně uvedeno v postavě, o koho
se jedná.
Jako odbojář budeš provádět řadu úkolů, od rutinních po velmi napínavé, které vedou k tomu, že
jednoho dne bude Strana zničena.
Nestane se to během larpu. Nemá smysl bojovat proti Straně napadáním vojáků, děláním zmatků atd.
Jediné čeho je takto možné dosáhnout, je poslední prohlídka zdi velmi zblízka.
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3. Pravidla a mechaniky
Pravidla
1. Obecná pravidla pro všechny účastníky larpu
1.1. Akce se může účastnit krom organizačního a podpůrného týmu jen zaregistrovaný a
schválený hráč, popř. krátkodobá návštěva nebo fotograf / kameraman, všichni
v odpovídajících kostýmech.
1.2. Porušování platných zákonů České republiky je důvodem k vyloučení ze hry.
1.3. Nezletilí hráči se nesmí účastnit hry. Výjimku tvoří hráči s podepsaným povolením od
zákonného zástupce. Nezletilý hráč má povinnost před začátkem hry organizátorům předat
platný kontakt na svého zákonného zástupce.
1.4. Za případná zranění účastníků během hry organizátoři nenesou odpovědnost. Nikdo
z účastníků akce nesmí vstupovat do prostor vymezených červenobílou páskou nebo cedulí
„absolutní zákaz vstupu“ – cedule s nápisem pouze „zákaz vstupu“ je herní a postavy ji
mohou porušit.
1.5. Po celou dobu hry platí přísný zákaz užívání omamných látek. Alkohol je povolen v rozumné
míře definované organizátory na workshopu před hrou.
1.6. Nehrající osoby pobývající v místě hry (např. kameraman, fotograf, návštěvy) musí nosit po
dobu hry kostým jako ostatní hráči.
1.7. Pro všechny účastníky larpu platí zákaz používání radiostanic nepovolených zákony České
republiky k užívání veřejnosti.
1.8. Účastník hry je povinen informovat organizátory o svém zdravotním stavu ve smyslu
onemocnění, nebo postižení, které by se mohly v průběhu hry projevit a ohrozit zdraví, nebo
život ostatních účastníků či jeho samotného (např. epilepsie, alergie, cukrovka, atd.).

2. Herní a osobní předměty
2.1. Všechny předměty, které se nacházejí na herní ploše, jsou herní, vše tedy může být zcizeno,
zabaveno, nebo herně obchodováno, či směňováno. Výjimku tvoří organizátorské předměty,
které slouží k chodu hry. Tyto budou příslušně označeny.
2.2. Věci, které si na larp dovezete a vezmete je s sebou do hry, se automaticky stávají herními
předměty. Osobní drobné cenné věci si budete moci nechat mimo herní území na
zabezpečeném místě pro to určeném. Ostatní osobní věci si označte nálepkou „neherní“ ve
vyznačené části vašeho bytu, kde budou tyto věci uskladněny pohromadě. Věci si překryjte
celtou nebo dekou, aby nerušily.
2.3. Cennější věci, o které se obáváte, si nejlépe do hry neberte.
2.4. Jako neherní předměty se budou tolerovat pouze věci jako osobní (neherní) peněženka,
doklady, hodinky, mobil atd. Neherní předměty větších velikostí, které si můžete do hry vzít
a nechcete je nechávat na organizátorském stanovišti, si musíte nechat označit, budou k
dispozici nálepky pro tento účel.
2.5. Při manipulaci s cizími předměty se řiďte zdravým rozumem a s dotyčným se případně
neherně domluvte (taková neherní komunikace bude samozřejmě tolerována).
2.6. Vyloženě cenné organizační předměty (mobil, počítač, vysílačka, powerbanka, různé
přístroje atd.) neberte a nikam neodnášejte, přestože jsou v herním prostoru neoznačeny
nálepkou neherní.

3. Ideozločiny
3.1. Ideozločinem je myšlena každá neherní slovní komunikace během hry. (např.: pokud se
budete během larpu bavit například o vašem zaměstnání, výletech, jiných larpech, tématech
mimo hru, tak se dopouštíte ideozločinu).
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3.2. Za udání ideozločinců může být hráč herně odměněn.
3.3. Ideozločin je definován jako jakékoliv protistranické smýšlení a jednání, ať už nevědomé,
nebo vědomé. Ideozločin je prohřešek proti Straně a po odhalení za něj bude postava
potrestána.

4. Boj a léčení
4.1. Kontaktní boj je řešen měkčenými atrapami chladných zbraní. Postava po zásahu do části
těla hraje podle svých nejlepších hereckých možností zranění odpovídající povaze a síle
útoku, zohlední také druh zbraně.
4.2. Pokud je způsobené herní zranění pro postavu natolik závažné, že by měla zemřít (např.
podřezání), tak zůstane na místě smrti, dokud neskončí scéna a pak vyhledá organizátora.
4.3. Chladné zbraně mohou být např. gumové nože, ale také obušky protektorátních vojáků.
Obušek signalizuje barevně svoji činnost – bílé světlo na jeho konci znamená, že dotyk
postavu pouze nepříjemně bolí, dotyk obuškem s červeným světlem postavu přivede do
bezvědomí.
4.4. Střelné zbraně jsou dvojího druhu. Zbraně typu nerf představují paralyzéry (tasery), po
jejichž zásahu upadá postava do bezvědomí, zbraně akustické pak představují smrtelně
nebezpečné střelné zbraně.
4.5. Pokud postava upadne do bezvědomí, zůstává v něm asi 5 minut, pak se probírá a
nepamatuje si přibližně posledních 30 vteřin před tím, než ji někdo do bezvědomí poslal.
4.6. Souboj akustickými střelnými zbraněmi je založen na očním kontaktu. Pokud je postava, po
které útočník střílí v logické situaci, že by měla být zasažena, hraje zásah. Musí mít oční
kontakt s protivníkem. Souboje akustickými zbraněmi jsou určeny především pro atmosféru
a jejich mechanismus bude podrobně vysvětlen na workshopu před hrou.
4.7. Léčení probíhá na klinice, kde se zraněná postava dle logiky situace dopraví sama, nebo ji
tam někdo odnese. Délka léčby, následky atd. sdělí postava lékaře.

5. Medik vs. Zdravotník, první pomoc
5.1. Pokud je zraněna postava a chce si přivolat herní pomoc (popř. někdo přivolává herní pomoc
pro ni), tak volá např. medika, lékaře, pomoc, ale nikdy ne zdravotníka.
5.2. Volání „zdravotník“ je určeno pouze pro situace reálných zranění.
5.3. Osoby, které na akci zajišťují zdravotní dozor, budou před hrou představeny hráčům na
workshopu. O těchto lidech budeme mluvit jako o zdravotnících.
5.4. Lékárničky první pomoci budou umístěny na organizátorském stanovišti (Stranický klub) a
dalších místech, která budou ukázána na workshopu před hrou.

6. Smrt postavy
6.1. Pokud postava herně zemře, hráč bez prodlení vyhledá organizátory hry (nejlépe
v Stranickém klubu).
6.2. Pokud se nebude jednat o smrt postavy v úplně poslední části hry, hráč se vrací do hry po
nějaké době s upravenou nebo novou postavou.

7. Rudé stop a přerušení hry
7.1. Pokud bude chtít kdokoliv přerušit hru, použije buďto pravidlo „Rudé stop“ nebo měkčí
hlášku „Mám naléhavou schůzku ve Stranickém klubu“ – a odchází ze scény.
7.2. Použití hlášky o schůzce v klubu je určeno do těch situací, kdy je hráči situace nepříjemná,
chce ji přerušit, ale nechce zastavovat hru. Nelze se tak ale vyhnout např. výslechu.
7.3. Pravidlo rudé stop okamžitě zastavuje hru a všichni, kdo jej slyší, okamžitě vystupují z rolí.
7.4. Hráč nesmí zneužívat kteroukoliv z výše uvedených hlášek pro získání herní výhody.
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Mechaniky
Úřad, formuláře a povolení
Herní svět je byrokratickou totalitou. Úřad je jednou z nejdůležitějších struktur města. Na většinu
činností nebo aktivit budete chtít povolení, popř. budete chtít dosáhnout zákazu pro někoho jiného
atd. Vše se řeší prostřednictvím úřadu – na něm můžete podat příslušný formulář a obdržet platný
dokument. Formuláře vypadají složitě a mohou se různě jmenovat, ale ty nejdůležitější jsou:





Univerzální žádost (vyplňujete na cokoliv)
Univerzální povolení
Univerzální zákaz
Univerzální rozkaz

Formulář je platný pouze s razítkem znaku Světostátu a podpisem úředníka.

Přídělové lístky
Lístky jsou jediným oficiálním prostředkem směny. Žádné peníze neexistují, ve hře najdete pouze pět
druhů přídělových lístků. Za lístky je možno směnit vše, co občan potřebuje (jídlo, služby, předměty,
léčení apod.)
Každý druh lístků je na určitou skupinu zboží, či služeb, které na každý den Strana vypisuje podle
jejich dostupnosti a hodnoty.
Za základní lístek spadající do kategorie A je možno směnit většinou základní jídlo, ochucenou
vodu/čaj, základní zboží apod. Za další kategorie (B - C) už to bude lepší jídlo, služby, lékařský
materiál. Za poslední kategorie (D -E) jsou hodnotné předměty a mimořádné služby.
Existují také lístky na konkrétní materiál, či službu, které je možno dostat při vyplnění žádosti na
úřadě. Každý občan dostává příděl lístků na den a mimořádné lístky za odměnu (např. zaznačení
vyznamenání do papírů občana).
Lístek je po přidělení zboží, či služby znehodnocen. Hromadění lístků je zakázáno. Lístky není možno
sčítat (za jeden lístek je jen jedna služba, či zboží, více lístků neznamená větší hodnotu.)
Hodnoty zůstávají v rámci kategorie (dva áčkové lístky neplatí jako jeden béčkový).
Je zakázáno s lístky šmelit, sčítat, měnit je, či spekulovat, i když se to samozřejmě děje a mezi občany
bují neoficiální trh s lístky, stejně tak existují nelegální kurzy na černém trhu s lístky.

Doklady a herní ocenění
Od začátku hry u sebe budeš mít herní doklady. Je to herní průkaz totožnosti, kterým se budeš vždy
prokazovat vojákům. Doporučujeme mít všechny herní tištěné materiály (povolení, žádosti, přídělové
lístky) pohromadě u dokladů. V dokladech budeš mít uvedeny informace o postavě, mapu města,
rozpis směn a harmonogram dne. Dále se tam nachází identifikátor pro načtení profilu v UISS (viz.
Níže) a oddíl s vyznamenáními a tresty.
Vyznamenání a tresty jsou malé nálepky, které se vlepují do dokladů v případě ocenění nebo
potrestání. Po zaplnění políček v dokladech se místo nálepky udílí medaile nebo cejch přímo na oblek
Vítězství, který bude všem dobře viditelný.

Univerzální informační systém Strany (UISS)
Tvá karta občana (informace, zdravotní karta, trestní rejstřík, apod.) jsou uloženy na centrálním
počítači. Přes wi-fi síť tě může jakýkoliv voják, úředník, vyšetřovatel, nebo občan zkontrolovat (bude
mít tablet, počítač, mobil, nebo podobné zařízení). Rovněž tam může dopsat hodnocení, trest apod.
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Různí lidé mají různé přístupy do Systému, ale Strana o tobě ví vše a krom papírů, které máš u sebe,
existuješ ještě jako soubor dat v informačním systému Strany.

Genetická kvalita
Tvá postava má určitou měřitelnou kvalitu genu. Špatná kvalita genu znamená v některých situacích
velké nevýhody. Genetickou kvalitu umí některé postavy zjišťovat prostřednictvím přístrojů po
herním odběru vzorků. Genetickou kvalitu je možné změnit prostřednictvím drahých operací.

Pilulka pravdy
Pilulka pravdy je vzácná kapsle, po jejímž pozření musí postava po dobu 30 minut na všechny otázky
odpovídat pravdivě. Podobu pilulky pravdy ukážeme na workshopech.

Přístupové oprávnění
Přístupová oprávnění je barevná kartička, která tě opravňuje ke vstupu do určité zóny. Více se o ní a
o zónách dozvíš v kapitole 1. Přístupové oprávnění měj vždy v dokladech nebo na bezpečném místě u
sebe.
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4. Registrace a vytváření postavy
Postup registrace
Registrace na akci sestávají z těchto kroků:

1. ZAREGISTRUJEŠ SE DO SYSTÉMU METHANCITY
Registrace proběhne na webu pod odkazem registrace, čekej zpřístupněný odkaz ve 20:00 ve čtvrtek
13. 8. 2015
První krok je uvedení Tvého jména, příjmení a přezdívky, vytvoření hesla, uvedení data narození,
telefonního čísla, fb profilu, e-mailu a dalších kontaktních informací.
Chceme na Tebe mít několik fungujících kontaktů, protože Tě můžeme chtít oslovit kvůli dořešení
postavy atd. Tyto kontaktní údaje s nikým nesdílíme a nebudou nikde mimo naši databázi k dispozici.

2. ODEŠLEŠ INFORMACE z kroku 1
Po vyplnění pracovního zařazení se registrační formulář odešle a Tobě přijde na e-mail potvrzení o
zaregistrování. Pokud budeš zaregistrován/a mezi prvními 100 zájemci, budeš uveden jako hráč/ka.
Pokud budeš 101 a dále, budeš automaticky převeden/a jako náhradník/ice. Náhradníci budou
oslovováni až do samotné akce - jakmile někdo nezaplatí nebo přijde larpový mor.

3. VYPLNÍŠ SVÉ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
Pracovní zařazení si dopředu nastuduj na webu akce (MethanCity web > svět a město > pracovní
povinnost). Uvedeš, které zařazení opravdu chceš, které bys bral/a jako alternativu a to které určitě
nechceš.
Pozor! Tvoje pracovní zařazení ještě není postavou!

4. PŘIHLÁSÍŠ SE
Pod přihlašovacím jménem a heslem, které uvedeš v kroku 1, se budeš moct přihlásit do systému
(bude to možné až do samotné hry). Již si budeš moct vytvořit podklady k postavě (historie a
psychologický profil), na základě kterého dostaneš napsanou postavu (nejpozději 14 dní před akcí).
Deadline na vytvoření postavy je do 10 pracovních dní.

5. ZAPLATÍŠ REGISTRAČNÍ POPLATEK
Do 10 pracovních dní musíš uhradit registrační poplatek. Účet bude uvedený v potvrzovacím mailu i
ve tvém profilu, kde uvidíš statut - po připsání peněz na účet ti přijde potvrzovací e-mail a změní se
statut na Tvém profilu.

6. DOSTANEŠ POSTAVU
Postavu obdržíš nejpozději 14 dní před akcí. Budeš se k ní moct vyjádřit a probrat ji s některým z
organizátorů. Bude na to prostor i na workshopech před larpem.

7. DOJEDEŠ NA METHANCITY
12/18

Průvodce hráče
METHANCITY: HORIZONT UDÁLOSTI

28. 10. 2015 do 15:00 (je státní svátek, takže na cestu máš dost času) se dostaneš do areálu Pístov u
Jihlavy a na tři dny se staneš občanem Vědeckého města č. 31

Vytváření podkladů postavy
Je důležité zmínit, že si nevytváříš postavu, ale psychologický profil (především postoje a názory),
které nám napoví, do jakých zápletek bys mohl zapadnout, jaké události se tvé postavě před hrou
staly a jak vytvořit vztahy k ostatním postavám na míru tak, aby k seděly k tvé představě o hře.
K tomu budeš muset vyplnit celkem tři části podkladů. Drtivou většinu informací budeš vybírat
z nabídnutých možností, žádné dlouhé slohovky od tebe nečekáme.

Historie postavy
MethanCity: Horizont události se odehrává ve Výzkumném městě Strany. Jak se tam tvá postava
dostala a kdo vlastně je? Předpokládejme, že jsi občan druhé kategorie. Nemáš moc možností, jak ses
do města dostal. Rovnou zapomeň na přílišně originální postavy, které prožily epické příběhy.
Samozřejmě, pokud tě napadne zajímavý životopis a napíšeš jej do poznámek, oceníme to. Ale je
třeba se držet reality světa. Většina postav:


se narodila v porodním městě a v útlém věku byla zařazena do Výchovného střediska, kde
byla vzdělávána v ideologii a práci. Nakonec ji přeřadili do některého z měst, kde teď pracuje.
 dlouhou dobu strávila v některém z měst strany jako občan a nakonec ji přeřadili jinam
 její město, kde bydlela, mohlo být napadeno, zrušeno a dotyčná postava byla přeřazena
jinam
 toulala se pustinou, kde se narodila, nakonec ji sebralo komando Protektorátu, očipovalo a
převezlo do města
 udělala nějaký zločin a za trest byla vyřazena do vědeckého města
 nějak se vyznamenala a za odměnu byla přeřazena do vědeckého města
Moc možností neexistuje, postapo svět MethanCity není tak bohatý na příležitosti jako ten náš.
Občan v nejstandardnějším případě prochází těmito fázemi
1. narodí se v porodním městě, nebo jinde
2. je umístěn do výchovného zařízení Strany, kde je z něj vyroben svědomitý občan
3. úřad pro kontrolu lidského materiálu jej zařadí do některého z měst
4. tam pracuje do smrti
Historii postavy tedy navolíš z předem připravených možností v registračním formuláři.

Postoje postavy
Každá postava je jiná, stejně jako se od sebe liší hráči. Někdo je hodně zvídavý a drzý, jiný chce
pronikat do tajů světa prostřednictvím rozkrývání tajemství, někdo si chce užívat autoritu, jiný plnit
úkoly ve výrobě… možností je spousta.
My chceme, aby ti tvoje postava seděla. Postavu tvoří soubor zápletek a událostí, které se staly.
Málokdy ti napíšeme, jak se máš cítit nebo čeho chceš dosáhnout. Řekneme ti, co se stalo, a
nastíníme, co bys mohl/a dále podniknout.
Postoje postavy budeš vyplňovat na škále od „zcela souhlasím“ po „úplně nesouhlasím“. Budeš se
vyjadřovat k výrokům, např. „Dokázal bych pro větší peníze zradit kamaráda“. Pokud nebudeš vědět,
opři se o představu postavy, kterou ti je příjemné hrát.
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Prohřešek a cíl
V posledním kroku si musíš vymyslet nějaký prohřešek proti Straně, který jsi udělal/a. Nesmí to být
nic moc závažného („ubodal/a jsem vojáka ve spánku“), ani žádná drobnost („před třemi týdny jsem
nepozdravil/a důstojníka“). Zkus si vymyslet takový prohřešek, o kterém si myslíš, že je dostatečně
závažný, ale ne příliš moc. I to je pro nás malý test, zda vnímáš svět podobně jako my. Prohřešek ti
případně upravíme, pokud bude svou závažností někde mimo naše představy.
Dále si vymysli cíl postavy. Může být krátkodobý nebo dlouhodobý, nemusíš jej nutně splnit během
doby larpu. Může se stát, že se k němu tvá postava v rámci hry jen přiblíží. Kreativitě se zde meze
nekladou.
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5. Praktické informace
V této kapitole najdeš všechny praktické informace. Prosíme o podrobné přečtení kapitoly a
dodržování některých doporučení i nařízení. Hodně nám to ulehčí na místě a pořádek je klíčový pro
to, abychom se mohli na místě věnovat jenom hře a omezit všemožné záseky.

Bezpečnost
Základním pravidlem bezpečnosti je zdravý rozum. Přestože se můžete v roli dostat do vyhrocených
situací, pořád je to jen hra a proto apelujeme na to, abyste se ji nebáli přerušit „rudým stop“, když to
uznáte za vhodné kvůli bezpečnosti.








Nevystupujte na střechy budov. Nevstupujte do míst, kde je napsáno „absolutní zákaz
vstupu“.
Dávejte pozor během celé hry, zejména v noci. Prostor co nejlépe zabezpečíme, ale pořád je
to bývalý vojenský areál. Zejména pozor na výstupy v podlaze, nerovnosti, díry, trčící kusy
čehokoliv.
Nikdy neběhejte tam, kde to neznáte nebo kde nevidíte.
V případě jakýchkoliv zranění, potíží nebo nebezpečně vypadajících situací dávejte vědět
organizátorům (mobily jsou na konci, organizační PMR kanál bude sdělen na workshopu).
Od setmění u sebe stále mějte funkční svítilnu.
Lékárnička je ve Stranickém klubu (orgovna vedle jídelny). Zdravotní dozor oznámíme před
hrou.

Vybavení
Bude konec října a jedete na outdoorovou akci. I když se bude velká část hry odehrávat v budovách a
nehrozí, že by se během průtrže mračen musel trávit čas venku, bude zima. V noci obzvlášť. Tomu
přizpůsobte vaše vybavení herní i neherní.

Kostým






Kostýmový, základ, který si musíte přivézt jako občané druhé kategorie:
o Tmavé kalhoty (šedá, černá, neutrální vzhled, NE maskáče!)
o Tmavší svetr, tmavší košile… (kabát dostanete)
o Pevné boty nekřiklavé barvy.
Pro občany prvních kategorií (včetně vyšetřovatelů ideopolicie):
o Černé kalhoty (ne kapsáče)
o Černé boty
o Bílá košile, červená kravata (dostanete sako, pásku atd.)
Pro vojáky:
o Černý komplet kalhot a blůzy (např. černé BDU, černá kombinéza)
o Pevné body černé (kanady nejlépe)
o Černá taktická vesta (dostanete helmu, masku, pásku)

Osobní předměty
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Termoprádlo
Svítilnu a náhradní akumulátory
Nabitý chytrý telefon (především vojáci a občané prvních kategorií)

Doporučujeme




Vlhčené ubrousky (dá se s nimi zvládnout hygiena a sprchu nemůžeme garantovat)
Kapesní chemické ohřívače, ohřívače do bot (útrata do 200 Kč vám neskutečně zvýší komfort,
pokud bude lezavá zima)
Jídlo na dobu před hrou (středu večer a čtvrteční snídaně), nakupte si předem.

Vybavení vašeho bytu
Váš herní byt bude prázdná místnost, kde si budete moct rozložit spacák a schovat osobní věci. Pokud
ale přijedete autem a budete mít možnost přivézt nějaké drobnosti, kterými místnost zkrášlit, bude
to jen dobře. Vhodné jsou např. nějaké tematicky neutrální plakáty, stolek a židle, celta na předělení
místnosti, elektrická lampa atd.

Co nebudete potřebovat
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Jídlo po dobu hry (od čtvrtečního oběda po sobotní večeři)
Jídelní potřeby
Jakékoliv zbraně

Průvodce hráče
METHANCITY: HORIZONT UDÁLOSTI

Příjezd na akci
(28. 10. 2015 do 15:00 dorazit do herního prostoru)
Do Jihlavy je možné se dopravit velmi pohodlně autem (Praha 120 minut, Brno 70 minut, Olomouc
120 minut, vše po dálnici), autobusem (zastávka Student agency, ČSAD), vlakem.




Pokud nepojedete autem a nezajistíte někoho, kdo by vás na nádraží vyzvedl, ozvěte se nám.
Budeme řešit hromadné odvozy.
Autobusová zastávka přímo u prostoru se jmenuje „Nad Pístovem“.
Herní prostor se nachází cca 10 minut od centra Jihlavy autem na souřadnicích
49.368893, 15.556891

Příjezd do prostoru autem
Do prostoru odbočíte z hlavní silnice na příjezdovou cestu ke kasárnám, projedete vrátnicí a zamíříte
na velký asfaltový prostor bývalého buzeráku (nyní již Náměstí Ministra Mentora). Tam zaparkujete
auto (viz. mapa níže). Auto po registrování a vyložení věcí přeparkujete na příjezdovou cestu na
vyznačená místa.
Držte se šipek. Ihned po příjezdu vyhledejte Stranický klub (orgovna v budově s jídelnou). Tam
budete zaregistrováni, obdržíte další instrukce a můžete se jít ubytovat do Hlavní budovy. Do jiných
budov nevstupujte, stejně tak do přízemí Hlavní budovy. Také prosíme, nezkoumejte herní prostor.
Po ubytování bude probíhat přivítání, základní orientační workshopy a before party ve velké jídelně,
kam budete mít od začátku přístup.
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Průvodce hráče
METHANCITY: HORIZONT UDÁLOSTI

Kontakty
Všechny dotazy směřujte do skupiny MethanCity skupina (LARP a Fronta)
https://www.facebook.com/groups/193028633772/
nebo do události MethanCity: Horizont události
https://www.facebook.com/events/456588554513490/
Dále se můžete obracet na methancity@gmail.com

Telefonní kontakt
Josef Kundrát (Dikobraz)
+420 728 501 761
Tomáš Lukačko (Reziel)
+420 739 671 290
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