
Arkánum pro nováčky
Zaujal vás Larp Arkánum XIII. - Hranice nemožného? Chtěli by jste se zúčastnit, ale nikdy
jste na podobné akci nebyli? Tento dokument je pro vás. Pokusím se odpovědět na
nejčastější dotazy, které nováčcu vznášejí, případně se sice neptají ale měli by.

Co je to larp?

Larp (z anglického Live Action Role Play) je druh rolové hry, ve které živí lidé hereckým
způsobem ztvárňují činy svých postav. Účastníci většinou oblékají kostýmy, interagují mezi
sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů své postavy ve fiktivním
světě vytvořeném ve světě skutečném.

Smyslem larpu je hlavně zábava a zážitek účastníků, obvykle nemá žádné publikum. Přesto jsou
larpy obvykle fotogenické, především díky propracovaným kostýmům, výpravě a herním
výkonům hráčů. Reflexe z her,[1] ať už psané či ve formě fotogalerie či videa, jsou v komunitě
oblíbené, neboť umocňují zážitek ze hry. Ty zpravidla pramení z prožití příběhu skrz svoji
postavu či kompetetivního fyzického boje. Všechny konflikty ve sdíleném fiktivním světě mohou
být řešeny jako ve skutečnosti (reálně, diegeticky), nebo různými zástupnými mechanismy
(pravidly).

Co je to Arkánum?
Arkánum je jmeno konkétního larpu. V tomto případě o žánr městský fantasy larp. Tj lze
čekat, že se hraje v městě, budou zde fantasy prvky jako upíři, mágové, kouzla a podivné
vynálezy. Cílem Arkána svět kde mohou vedle sebe existovat postavy z celé řady knižních,
filmových a jiných děl. Hlavní inspirací jsou městské fantasy a horrory. Díla od spisovatelů
Jima Butchera(Dresden files: Bouřková fronta,Vinen...), Charlese Strosse(Laundry files:
Archív hrůz, Jennifer morgue,...), Filmů(jako je Hellboy, Blade Andělé a Démoni),
Seriálů(Akta X, Hranice neomezeného, Krajní meze) a RPG her na hrdiny jako je World of
Darkness.
Je to svět okultních tajných služeb, Mystična, nadřirozených bytostí které koexistují vedle lidí
a podivných místa a předmětů a konspirací, které mohou a nemusejí být pravda.
Ve hře hrajete za tak zvané jiné, což je kdokoliv kdo se nějak otřel o tento podivný svět.
Můžete být detektiv co vyšetřuje podivnou vraždu ve které oběti vybuchlo srdce, upír který
se snaží zvládat svou kletbu, nebo agent supertajné organizace vyvíjející chemtrails nebo
očkování proti Lykantropii nebo nahání esoteroristy zkoušící povolat apokalypsu.

Co od té hry čekat?
Vyzkoušíte si roli postavy které se ujmete. poznáte spoustu zajímavých lidí, vyzkoušíte si
situace které, které by vás normálně nikdy nepotkali. Nejspíš budete hodně chodit, jednat s
ostatními postavami, řešit příběh své postavy a poznávat herní svět

Chci účastnit co pro to musím udělat?
Je to jednoduché, pokud je vám víc jak 18, dejte vědět organizátorům. Na stránkách hry
[web Arkanum] v sekci Přihlašování je formulář přihlášky. Poté se vám ozvou organizatoří a
s nimi se dohodnete na postavě, zaplatíte účastnický poplatek.
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Zúčastnit se larpu vyžadují jistou časovu investici i od hráče. Očekává se že si s orgy
sednete a vyřešíte co budete hrát. Seženete kostým, pokud jste přespolní, tak ubytování.
Toto je bohužel složitější než si domluvit chlastačku u kamaráda nebo obyčejný výlet. Je
dobré když pojedete s někým kdo už na té hře byl.
Pro mladší 18 let:  minimální věk je 15 let. se souhlasem rodičů se můžete zúčastnit.

Proč to stojí peníze?
Ano je to divné, ale uspořádat larp stojí peníze a moře času, který nad ním organizátoři
stráví. Mluvíme o stovkách hodin. Tím, že nám zaplatíte, mužeme navýšit rozpočet hry.
Organizační tým pak nakoupit hordy potřebných rekvizit, placek, nájmů, benzín, telefony,
služby. Arkánum je neziskový projekt, tj co vybereme se snažíme vložit do hry, orgové to
dělají bezplatně. Jediná jejich odměna je jídlo co do nich cpeme, aby během hry neumřeli
vysílením, protože hráči si hrají ale organizátor pracuje.
Arkánum se snaží být přístupné, ale zároveň chceme do hry vkládát co nejvíc skutečných
rekvizit a zajistit zvyšujcí se úroveň produkce.

Jak získám Roli postavy
Dohodnete se a ní s organizátory. Arkánum postavy vytváří ve spolupráci s hráči, snažíme
se aby vás vaše postava bavila, a zároveň ještě smysluplně fungovala s ostatními hráči. To
že ve světě existují andělé, kteří třímají moc sežehnout celá mesta neznamená, že taková
postav je zahratelná. Začatečníkům obvykle doporučujeme vzít si postavu, která o světě
vlastně moc neví(neočekává se, že se vyznáte), a teprve jej poznává. Můžete to být student
kterému najednou hoří ruce. Knihovnice která zjistila, že kouzla z knihy co přečetla fungují.
Policajt který se připletl k divné vraždě která prostě nedává smysl. Doktor kterému ze stolu
odešel mrtvý pacient a od té doby má chuť na krev..

Když jsme ve městě, co s lidmi co nehrají?
Obvykle stačí selský rozum. I když o hře ví městská policie, které to pro jistotu hlásíme,
Běžní chodci netuší že nějaké Arkánum probíhá a vy jako hráči je nesmíte omezovat nebo
zapojovat přímo do hry. Je v pořádku kamarádce nebo policistovy vysvětlit o co jde a že je
vše v pořádku, nikdo vás neunáší a tady kamarád jen hraje otravu kyanidem. Ale nesmíte si
z nich udělat v rámci hry kurýra nebo živý štít. Speciálně policie pro to nemívá pochopení a
reaguje Chvaty a Hmaty. Z pochopitelných důvodů nesmíte jít proti zákonům České
republiky, vyhláškám a slušným mravům. Hra je oznamovaná policii, ale to, že obvykle
nemají problém s hrou neznamená, že smíte udelat pitomost, jako třeba uprostřed obchodu
zařvat “Alahu Akhbar” a držet krabičku s červeným tlačítkem. Jste dospělí a zodpovední
za své chování.

A co teda smím dělat?
Vše co smíte a nesmíte a můžete je popsáno v základních pravidech hry, která bod za
bodem pokrývají vše co se ve hře smí použít.

To se jako mlátíte po hlavě?
Boj v Arkánu probíhá s použitím měkčených zbraní a nosičů(to jsou hardové koule, které
umožňují používat vaše schopnosti na ostatní). I když boj budete muset reálně odehrát(tj



trefit se zbraní, uhýbat krýt se apod.) bezpečnost je na prvním místě. Více se dočtete v
bojových pravidlech.

Co v prostorech kde se akce nehodí?
V restauraci nebo knihovně honičku nejspíš nikdo neocení, proto existuje mechaniku Bullet
time, která umí rozhodnout konflikt z pohledu nehrajích osob nenápadně. Když nastane
situace, kdy by mělo dojít k přestřelce v kavárně, tak máte prostě na výber. Bud odejdete a
sestřílíte se zarohem ve slepé uličce, nebo vytáhnete balíček karet pro Bullet time, dáte si
krátkou partií a podle výsledku odvyprávíte co se stalo.

Co když je mi něco nepříjemné?
Obvykle je možné provádět cokoliv běžného, co neohrožuje zdraví a bezpečnost. Pokud
máte jako hráč(ne jak opostava) problém s nastalou situací, třeba nemáte rádi když na vás
někdo řve, drží vás vás, nebo fakt nechcete bojovat. Existuje tu pravidlo RUDÁ STOP. To
zastavuje situace, které se dostávají do oblastí, které jsou vám, jako hráči, nepříjemné. Má
to svou herní cenu. Použitím RUDÉHO STOP se postava podřídila svým protivníkům. Př: u
vyslechu prostě prozradíte co víte, i když by jste mohli lhát(ale opozice na vás nebude
křičet). Půjdete s únosci sami a už nebudete utíkat i když vás nedrží. Nevrhnete se po jeho
pistoli i když ji má položenou kouske od vás. Prostě jste danou situaci vzdali.

Potřebuji Kostým?
Ano a ne. Hra je víceméně současná, takže pokud proberete šatník, obvykle zvládnete
vyrobit/najít něco co sedí civilnější postavám a zapadne do světa. Doporučujeme se toho
nebát a v rámci možností na mít kostým který bude očividný. Nebojte se být poznat. Mít
výrazné doplnky(čočky, ouška, rohy..).



Toto je lonská fotka, hráči v civilnějších formě.

A toto je fotka kdy se odvázali do svých nadpřirozených podob, krysodlaci z jihoamerického
Kartelu.




