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Anotace programu:

Moderovaná strukturovaná panelová diskuze s vybranými organizátory larpů, které by mohly 
posluchače zajímat. Bude volně navazovat na přednášku Už zase jedu na larp. Otázky a odpovědi 
budou směřovat především k tématu motivace při tvorbě larpu – proč děláme larpy, čím nás tvorba 
naplňuje, jaká si vybíráme témata, proč se k tvorbě vracíme, co nám to přináší. Prostor bude věnován 
také dotazům z publika. (Diskutující budou osloveni a vybráni později, na místě pak zveřejněna jejich 
jména.) 

K panelové diskuzi dostali pozvání vybraní hosté v podobě následujícího textu:

Rád bych tě na Odraze pozval k panelové diskuzi s názvem „Už zase dělám larp“ na téma motivace k 
tvorbě larpu. Tento programový blok je zatím vyhrazen na neděli 9–11 h. Jakožto hosté jsou pozváni  
larpoví organizátoři a tvůrci z různých koutů a různých přístupů.

Panelová diskuze je moderovaná diskuze mezi hosty sedícími u „panelu“ – jednoho stolu před 
publikem. Moderátor řídí směr diskuze kladením otázek, ať už nových nebo doplňujících. Místo mají i  
dotazy z publika.

Otázky k tématu by se měly točit kolem níže uvedených, které uvádím pro vaši představu, příp.  
předběžnou přípravu, ujasnění (zkrátka aby vás zbytečně téma nezaskočilo).

Smyslem takové diskuze je ukázat v čem se motivace můžou lišit a v čem naopak jsou podobné. 
Možná i inspirovat další organizátory. Popovídat si v rámci volnějšího nedělního programu. Možná 
prodiskutovat související a horká témata, která vyplynou z publika k tématu vztahu motivace hráčů a 
motivace organizátorů.

Diskuze (která nakonec byla jen hodinová) se zúčastnili (po divoké noci) následující hosté:

• David „Daysir“ Wagner (Země snů, Tábor)
• Jiří „Gekon“ Zlatohlávek (Klub sebevrahů, Projekt Systém)
• Jindřich „Kouzelník“ Kačer (Čas proměn, Perunův stín)
• Petr „Petrius“ Turoň (Nikdykde, Svět po Pádu)

Z připravených okruhů otázek nakonec padly na přetřes především následující:

• Co tě vedlo k vytvoření a zorganizování larpu poprvé?
• Co tě přimělo to zopakovat?
• Která fáze přípravy a realizace larpu tě nejvíce naplní?
• Navazuješ rád na svoje předchozí larpy, nebo raději začínáš něčím novým?
• Jak tvoříš organizační tým – ze známých a osvědčených lidí, nebo rád zkoušíš 

spolupracovat s novými?
• Pracuješ v týmu s motivací?


