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ÚskalíÚskalí

...aneb proč má tahle prezentace takové barvičky...aneb proč má tahle prezentace takové barvičky
rodičerodiče

sektasekta
jen hrajen hra

dětiděti
doprovoddoprovod
tématatémata
prostředíprostředí
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Zájmový kroužekZájmový kroužek

základní podmínkyzákladní podmínky
minimální počet 6 účastníkůminimální počet 6 účastníků
600,600,-- za pololetíza pololetí

zázemízázemí
prostoryprostory
grantygranty
pedagogický dohledpedagogický dohled



Témata Témata -- hráčhráč

pohled hráčepohled hráče
vhodná volba postavyvhodná volba postavy
tvorba postavytvorba postavy
hraní rolehraní role

prožitekprožitek
hra pro ostatníhra pro ostatní

„herecké“ postupy„herecké“ postupy
kostýmkostým



Témata Témata -- CPCP

pohled „CP“pohled „CP“
předávání informacípředávání informací
vytváření kulisyvytváření kulisy
iluze reálnosti („vata“)iluze reálnosti („vata“)
hra pro ostatníhra pro ostatní



Témata Témata -- organizátororganizátor

pohled organizátorapohled organizátora
tématéma

literaturaliteratura
RPGRPG
filmyfilmy

příběhpříběh
rozsahrozsah
systémsystém



Témata Témata –– orgorg. . pokrpokr..

zásahy do hryzásahy do hry
směřování dějesměřování děje
oživování dějeoživování děje
vnášení informacívnášení informací
přehled o děnípřehled o dění



Pro kroužekPro kroužek

HarryHarry PotterPotter



Pro Pro krouzekkrouzek

Sraz abiturientůSraz abiturientů



S kroužkemS kroužkem

GodwalkerGodwalker



S kroužkemS kroužkem

Postrach ChicagaPostrach Chicaga



Od kroužkuOd kroužku

DědictvíDědictví



Od kroužkuOd kroužku

BunkrBunkr
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Záštita DDMZáštita DDM

dvě budovydvě budovy
spolupráce s dalšími DDMspolupráce s dalšími DDM
pedagogická podporapedagogická podpora
financovánífinancování
výjezdové akcevýjezdové akce
minimální počet účastníkůminimální počet účastníků
prezentace a záštitaprezentace a záštita



LarpyLarpy v DDMv DDM

Královská cesta Královská cesta –– příměstský táborpříměstský tábor



LarpyLarpy v DDMv DDM

Masky sněníMasky snění



LarpyLarpy v DDMv DDM

LexingtonLexington
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Letní kempyLetní kempy

CelotáborovýCelotáborový „„larplarp““
dva týdny s předělem dva týdny s předělem 

LarpováLarpová sekcesekce
larpoválarpová dílnadílna
malé malé larpylarpy

Jednodenní Jednodenní larpylarpy
Odpolední Odpolední larpylarpy



Půlnoční cirkusPůlnoční cirkus

problémyproblémy
přílišná intenzitapřílišná intenzita
noční hranínoční hraní

kladyklady
přístupné témapřístupné téma
příležitost se něco naučitpříležitost se něco naučit

triktrik
dvojí konecdvojí konec



Půlnoční cirkusPůlnoční cirkus



LoneLone WolfWolf

problémyproblémy
černobílý světčernobílý svět
omezené možnostiomezené možnosti

kladyklady
lehké témalehké téma
snadné zapojenísnadné zapojení

triktrik
herní hospoda (příště krčma)herní hospoda (příště krčma)



LoneLone WolfWolf



LarpováLarpová dílnadílna

půldenní půldenní larplarp
každý týdenkaždý týden

v pátek hrav pátek hra

problémyproblémy
omezený časomezený čas

kladyklady
možnost si to vyzkoušetmožnost si to vyzkoušet



LarpováLarpová dílnadílna

StalkerStalker (Piknik u cesty)(Piknik u cesty)



LarpováLarpová dílnadílna

StalkerStalker (Piknik u cesty)(Piknik u cesty)



LarpováLarpová dílnadílna

Půlměsíční říšePůlměsíční říše



Malé Malé larpylarpy

připraveny účastníkypřipraveny účastníky
předem nebo na místěpředem nebo na místě
poradenství poradenství larpovéholarpového garantagaranta
pomoc při organizacipomoc při organizaci

jedno odpoledne, jedno odpoledne, vyjímečněvyjímečně denden
problémyproblémy

chybí kontrolachybí kontrola
kladyklady
čas na přípravučas na přípravu



Malé Malé larpylarpy

HarryHarry PotterPotter



Malé Malé larpylarpy

FalloutFallout



Otázky?Otázky?

Díky za pozornost...Díky za pozornost...
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