
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
 
ČTVRTEK 

17:00 – 19:00 – příjezd, registrace a ubytování 

20:30 – úvod a přivítání (v Gold Nugget saloonu) 

24:00 – večerka (žádný řev) 

 

PÁTEK 

08:00 – 08:30 - snídaně – ovesná kaše (vydává se u Lazy Dog saloonu) 

08:30 – 13:00 – přednášky, seznámení postav, focení portrétů, workshopy 

13:00 – 14:00 oběd – fazolová směs (u LD saloonu), volno, domluva úvodních scén (kdy a kde si je 

odehrajete), osobní konzultace s organizátory, focení 

14:00 - první kapitola – Odehrát předepsané úvodní scény v domluveném čase, poté se podívat na 

informaci k první kapitole a poté plynule přejít do hry 

18:00 – večeře – zeleninová polévka (u LD saloonu) 

19:00 - druhá kapitola – Podívat se na informaci k druhé kapitole. Postavy na první půl zakončují 

hru, v případě zakončení soubojem dohrávají v sobotu mezi osmou a devátou 

22:30 – fiktivní odjezd vlaku, co včera přijel 

24:00 - konec druhé kapitoly – večerka, globálně už se nebude nic dít (jen konkrétním postavám) 

 

SOBOTA 

08:00 – snídaně – kukuřičná kaše (u LD saloonu), dohrávky ze včerejšího dne (souboje), mrtvé nebo 

odjeté postavy se převlékají za nové postavy 

09:00 - třetí kapitola - fiktivní příjezd vlaku, nové postavy přicházejí do hry. Podívat se na 

informaci ke třetí kapitole 

12:00 – dražba pozemků kolem Durantown a železnice 

13:00 – oběd – čočka (výdej u LD saloonu, sezení u GN saloonu) 

14:00 - čtvrtá kapitola - poslední kapitola, postavy mohou umírat, příběhy se uzavírají 

14:10 - volba starosty, ustanovení šerifa 

17:00 – 17:30 - konec hry, 15 minut pauza 

17:45 - Poherní reflexe 

19:00 – Večeře – knedlíky se zelím a uzeným, přecházející do westernové párty (v GN i LD saloonu)  

 

NEDĚLE 

09.00 – snídaně - chleba s máslem, sýre, marmeládou apod. (LD saloon) 

09:30 – projížďky na koních, focení portrétů, úklid, odjezdy 

 


