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MAFIE – The Hats 

Základní informace k organizaci akce 

Termín: Sobota 12. 3. 2016 

Začátek 

akce: 

16:00 (registrace, rozdělení do rodiny a sborů, zopakování pravidel) 

- pokud zjistíte, že se na akci nedostanete úplně včas, tak to napište Čápovi 

(kontakt viz níže). 

Konec akce: 20:30 (vyhodnocení a rozdání placek) 

Čas hry: 17:00 – 19:45 

Co s sebou a  

na sebe: 

Mafiánský styl oblečení + klobouk, případně v kombinaci;  

10 Kč na úplatky :-) 

Centrální 

místo: 

Piaristické náměstí v Českých Budějovicích (místo začátku, konce, informační i 

zdravotnické centrum, bude zde zároveň možné si odložit věci). 

Volný 

program: 

Po konci akce je již program v režii samotných účastníků. 

DESKOHRANNÍ pro přespávající – Využijme večer k seznámení s ostatními a 

navázání nových přátelství – každý přespávající tým si musí/může přivézt svoji 

oblíbenou deskovku! V cca 21:30 začne ve společenském sále čajovna s hraním 

oblíbených  deskovek oddílů.  

Přespání v 

klubovně 

VALCHA 

Pravidla pro ubytované: Na Valše jsme hosté! Oddíly z Vavéhy nás laskavě pustí do 

svých kluboven a tak se podle toho chovejme. Každý oddíl opustí svoji klubovnu ve 

stejném a lepším stavu, než ji převzal (všichni po sobě zametou/vysají a nábytek dají 

na původní místo). Každý oddíl pomůže i s úklidem společných prostor (zametení 

chodby, společenky – Info o pomoci dostanete od Martiny/Čápa nebo Vojty). 

Večerka je ve 24:00 – od té doby se můžete bavit maximálně ve spolčence, ale 

v klubovnách či na chodbě se udržuje klid a TICHO! 

V rámci MAFIE a ubytování nebude tolerován žádný alkohol ani získané promile 

v rámci jeho konzumace  – takový účastník bude vyloučen ze hry i z možnosti se 

ubytovat. 

 

Bezpečnost: 

 

Každý účastník hry dodržuje základní pravidla silničního provozu a skautské zákony!  

 

Zodpovědnost za hráče mladší 18 let mají jejich vůdci oddílů či plnoletí zástupci.  

Hráči pod 13 let (včetně) se nesmí pohybovat v rámci hry samostatně (minimálně ve 

dvojici). 

Jakékoliv problémy v rámci hry se hlásí na stanovištích dealerů nebo na centrálním 

místě (Piaristické náměstí). Případně se telefonicky kontaktují organizátoři. 

Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit kohokoliv ze hry v případě, že by došlo k ohrožení 

bezpečnosti či hrubému porušení skautských zákonů. 

Kontakty: Hlavní organizátor:  Čáp - 724 938 125, jan.cap.smrcka@skaut.cz 

Zástupce: Pepa – 736 677 111 

mailto:jan.cap.smrcka@skaut.cz
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Pravidla hry 

Cíl mafiánských rodin: Vydělat co nejvíce dolarů za pašované zboží. Zabít Dona 

nepřátelské rodiny.  

Cíl policie: Zabavit zboží mafiánům a zpětně ho prodat za co nejvíce 

dolarů, odhalit zrádce. 

Obchodování: Probíhá pouze s dealery, kteří dávají/přijímají zboží a zapisují 

stav peněz do karet hráčům. 

Chytání/okrádání/ničení: Probíhá dotekem na celém území hry mimo bezpečné zóny. 

Bezpečné zóny: Na 10 - 15 metrů od dealera (jakékoliv nejasnosti ve vzdálenosti 

rozhoduje dealer). 

Dodržování časů hry: Všichni hráči musí dodržovat dohodnuté časy (hlavně konec 

hry), za porušení může být hráč penalizován odebráním 

vydělaných peněz. 

  

Jak probíhá hra: Ve hře je pět různých skupin. Dvě mafiánské rodiny 

(Tatagliovci a Cosinovci), které bojují proti sobě a dvě policejní 

jednotky (Federální a Metropolitní), které si konkurují a bojují 

proti mafii. Poslední skupinou jsou zabijáci, kteří jsou neutrální a 

najímají si je pouze rodiny. 

Každý mafián či policista je označen barevnou páskou či 

blikačkou v barvě jeho rodiny či sboru. Nájemní vrazi a dealeři 

nemají žádné označení. 

Jednotliví hráči se zastavují (chytají/okrádají/útočí na sebe) 

dotekem. 

Každá postava hry je členem nějaké skupiny a začíná se svojí 

hrací kartou a vlastnostmi, které má na ní napsané (viz příloha 

1. Role ve hře). Tyto vlastnosti dávají hráči nějakou výhodu či 

zaměření ve hře. Na kartě je také uvedena počáteční finanční 

částka, za kterou může hráč nakupovat. Cílem každého hráče je 

tuto částku zvětšit (šikovným nákupem a prodejem). Karta také 

hráči určuje, kolik kusů zboží může mít maximálně u sebe. 

Na hracím území je pět „stálých“ dealerských stanovišť  

a jedno pohyblivé stanoviště. Pouze na těchto stanovištích lze 

u dealerů nakupovat a prodávat pašované zboží. Ovšem jen 

v případě, že máte na hlavě klobouk!  

Zde se také hlásí jakékoliv problémy ve hře! 

Dealeři prodávají celkem pět druhů zboží (sughero (korek), 7 

divů světa, zlato, cukr, skautské vůdce). U každého dealera je 

možno nakoupit a prodat jakékoli z těchto pěti druhů zboží 

(pokud nedojde). Nákupní/prodejní částka jednotlivých druhů 

zboží se však na stanovištích liší.  

 
Rodina Cosinů 

 
Heslo rodiny:  

Draco dormiens nunquam 

titillandus 
(Nikdy nelechtej spícího draka) 

 

 
Rodina Tatagliů 

 
Heslo rodiny: 

Salve et solve 
(Buď zdráv a zaplať) 
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To znamená, že dobří mafiáni a rodiny si zjistí, kde se jaké zboží 

nejlevněji nakupuje a nejdráže prodává. Tím vydělávají nebo 

také prodělávají peníze. Tyto informace si mohou koupit/získat 

od dealerů. 

Žádný mafián nemůže klesnout pod minimální částku 50$ (tato 

částka mu zůstane vždy, i kdyby špatně hospodařil a prodělal 

více). 

Nepřítelem všech mafiánů jsou policisté, kteří je chytají a jsou 

většinou označeni červenou nebo zelenou blikačkou, případně 

páskou na ruce. Pokud je mafián chycen policistou musí mu 

odevzdat své zboží. I policisté však mají na kartě označenou 

maximální nosnost, kterou se musí řídit. Takto získané zboží 

předávají/prodávají  na dealerských stanovištích (v žargonu 

policistů to ukládají do skladů ) a do karty se jim zapisuje 

finanční hodnota. Policisté chtějí zabavit zboží za co nejvyšší 

hodnotu peněz (v závěru vyšší než konkurenční kolegové). 

Mezi policisty pracují zrádci z každé rodiny (v každé policejní 

jednotce jeden). Ty si rodina určuje poté, co si rozdělí své role 

na začátku hry. To znamená, že hráč, který je zvolen za zrádce 

určité rodiny tuto roli nesmí odmítnout a hraje tajně pro danou 

rodinu (viz příloha 1. Role ve hře). 

Policisté mají, jako jeden z úkolů odhalit a zlikvidovat zrádce ve 

svých řadách (tím uškodí mafiánům a policie získá odměnu).  

Nájemní zabijáci jdou najmout (za peníze či za zboží) přímo na 

ulici (tím, že je potkáte a oslovíte). Zabijáci mohou zničit 

jakéhokoliv hráče (mafiána i policistu, mimo velitele policie) a 

může si je najmout kdokoliv z mafiánů (jednotlivec i skupina), 

policisté najímat zabijáky nemohou.  

 

Za zničení hráče se považuje likvidace vydělaných peněz (u 

pašeráků, pistolníků) či přepsání hráčových peněz na účet 

rodiny (od policisty) nebo zničení funkce (Don, Assasin a 

policejní zrádce se mění na odpadlíka, viz příloha 1. Role ve 

hře).  

 

 

  

 
Cech dealerů 

 
Heslo cechu: 

Cacacio matutina est tamquam 

medicina  
(Ranní stolice je jako lék) 

 

Federální policie 

 
Heslo sboru: 

Omnia mentiunt  
(Všichni lžou) 

 

 

Metropolitní policie 

 
Heslo sboru: 

Ante portam inferam 
(Před branou pekelnou) 

 

 
 

Cech zabijáků 

 
Heslo cechu: 

Nil mortify sine lucre 
(Bez placení není zabíjení) 
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Na počest 80 výročí od založení první skautské družiny v Kamenici nad Lipou se 
v letošním ročníku objeví 20 temných minut, které možná změní celý průběh hry. Proč 
zrovna 20? Odpověď je jednoduchá. Na připomínku 100 výročí skautingu v Českých 
Budějovicích totiž dojde k ukončení této části. 

 

BONUS 80 MINUTY 
20 minut temnoty 

 

V 80 minutě hry (bude označena hvizdem píšťal dealerů a zabijáků) se ve hře objeví 

nový druh zboží a všichni hráči si budou muset sundat své klobouky. 

Nové zboží budou distribuovat jak dealeři, tak zabijáci. Zboží bude levné a zároveň 

bude mít mnohem vyšší prodejní hodnoty než všechno, co jste do té doby kupovali.  

Všichni odpadlíci (odstranění Doni, Assassinové či policejní zrádci) se vrací ze 

záhrobí a hrají svoji původní roli. Pokud je však v tomto čase opět někdo odstraní, 

tak se stávají odpadlíky již do konce hry. 

Policisté v této fázi mohou nové zboží také nakupovat přímo u dealerů/zabijáků a 

stejně tak ho i prodávat (upozorňujeme, že je to korupční a protizákonné). Nemusí 

tedy jen chytat mafiány, ale mohou svým sborům trochu jednodušeji přilepšit na 

penzi. 

Ve 100 minutě hry (bude označena hvizdem píšťal dealerů a zabijáků) je konec 

temné fáze. Všichni hráči si opět nasadí klobouky. A hra běží podle standardních 

pravidel (žádné speciální zboží, Doni/Assassinové atd. se opět stávají odpadlíky – 

pokud jimi byli i před začátkem temné fáze, policie opět chytá jen zločince).   

 


