


Drazí hráči,

v tomto design dokumentu najdete veškeré obecné informace k larpu Čistky. Kromě tohoto textu budete mít k dispozici předpřipravené 
životopisy postav. 

Čistky jsou larp pro třicet až čtyřicet hráčů, který chce vyprávět vesele o smutných věcech. V jediném víkendu zažijete bujaré oslavy, 
společné přehnané lkaní, odvážné plány, státnické proslovy i výslechy a popravy. Zažijete intenzivní politické čistky: a budeme se snažit, 
aby to bylo nelítostné a absurdní.
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PraktickE

informace
Kdy se hraje
Hra začíná vždy v pátek odpoledne. Přijeďte prosím nejpozději v 
16:00. Pokud budou na místě včas všichni účastníci, máte u nás 
všichni panák vodky zdarma.

Samotná hra začne v sobotu ráno a končit bude téhož dne večer. Pak 
nás čeká nepovinná reflexe hry, párty a v neděli dopoledne balení, 
společný úklid a odjezd.

Kde se hraje
Hrát budeme v prostorách staré vojenské nemocnice v Terezíně, na 
adrese Fučíkova 283, Terezín. Na mapě místo najdeš tady. U objek-
tu bude určené místo k parkování. Dopravu si zajišťuje každý sám. 
Budeme rádi, pokud se v události ke hře domluvíte na spolujízdě.



Ubytování

Na spaní budou k dispozici matrace nebo karimatky. Spacák nebo 
přikrývku je třeba si vzít vlastní. V objektu bude studená tekoucí voda a 
suché záchody. Elektřina je dostupná jen velmi omezeně. Objekt nebude 
vytápěn.

Cena a storno podmínky

Cena hry je 1 850 Kč. Cena nezahrnuje kauci na úklid ve výši 350 Kč. 
Kauci za úklid vám vrátíme na účet, pokud se zapojíte do nedělního 
úklidu.

Po termínu zaplacení je storno poplatek 10% uhrazeného účastnického 
poplatku. Při odhlášení měsíc před hrou je storno poplatek 50% uhra-
zeného účastnického poplatku, při stornu 14 dní před hrou 100% uhra-
zeného účastnického poplatku.

Pokud je na odhlášené místo nalezen platící účastník, lze vrátit i částku 
převyšující storno poplatek, maximálně však do výše 90% uhrazeného 
účastnického poplatku. Při stornu 50% se jedná o částku uhrazenou 
novým účastníkem, která převyšuje 50% uhrazeného poplatku původ-
ním účastníkem (do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku). Při 
stornu 100% se jedná o částku uhrazenou novým účastníkem (do výše 
90% uhrazeného účastnického poplatku).

Jídlo a alkohol

Jídlo budeme připravovat hromadně od páteční večeře do nedělní 
snídaně, a to v normální a vegetariánské variantě. Většina jídel bude 
součástí hry. 

V rámci hry se bude podávat i alkohol (vodka a další). Doporučujeme 
spolehnout se na naše zásoby a lahve si nevozit, ale samozřejmě to 
necháváme na vás.



Kostýmy

Kostýmy si hráči zajišťují sami. Vzhledem k tomu, že se hra odehrává v 
prostředí vysoké politiky, hodí se k postavám oděv formální, ačkoliv by 
neměl být nijak okázalý - nejsme přeci na prohnilém Západě. 

Pánové by měli mít s sebou společenské (neutrální) kalhoty a bílou košili. 
Sako není podmínkou. 

Dámy si mohou vybrat - mohou si vzít podobný oděv jako pánové (kalhoty, 
košile, případně sako) nebo si mohou obléct sukni (ideálně ke kolenům) a 
bílou halenku. 

Vzhledem k tomu, že se vám může košile/halenka zašpinit, vezměte si pro 
jistotu ještě jednu náhradní. Ze stejného důvodu si prosím neberte věci, na 
kterém vám extra záleží (např. památeční halenku po babičce).

Inspirací vám mohou být dobové plakáty:

Oděv postav se bude lišit podle toho, do jaké pracovní skupiny spadají. 
Specifické kostýmové doplňky zajišťujeme my - NKVD dostane kožené 
kabáty, generální štáb svrchní kabáty, politbyro aktovku/kabelu, regionální 
tajemníci kravatu… 

Fotografování

Na hře budou pořizovány fotografické záznamy za účelem dokumentace 
akce a propagace činnosti spolku. Po hře dostanete fotografie ke schválení 
a budete mít tři dny na to, abyste nám dali vědět, pokud nebudete nějakou 
fotografii nebo fotografie zveřejnit.

sebou?Co 
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Na hru si prosím s sebou vezměte:

-  Spacák nebo jiné věci na spaní
-  Základ kostýmu včetně náhradní košile/halenky (viz výše) a nerušivou 
společenskou obuv
-  4 vlastní fotografie pasového formátu

Pro informaci také orientačně 
napíšeme, co bude k dispozici na místě:

-  Kostýmové doplňky podle pracovních skupin (viz níže).
-  Základní nádobí je na místě k dispozici.



Základní informace o hře

Zbývá pouze několik dní do Ústředního sjezdu Strany. Zatímco 
Vůdce tráví všechen čas ve své kanceláři, v jeho nejbližším okolí 
se soustřeďují politici z jednotlivých sovětských republik, umělci, 
agitátoři, ideologové, agenti NKVD, vojáci i zástupci zahraničních 
komunistických stran. A ti se vrhají do své práce, aby se před 
sjezdem mohli blýsknout a dokázat, že právě oni nejlépe naplňují 
vůli Vůdce. Bude se řečnit, chystat transparenty, dělat

rychlá politická rozhodnutí… a to všechno v situaci, kdy jednou za 
čas obdrží ideologové z Vůdcovy kanceláře list shrnující, co považuje 
Vůdce za nejlepší. Pak bude zase čas provádět sebekritiku, ukazovat na 
chyby druhých, rychle si posílat vydírací materiály a doufat, že muži v 
kožených kabátech tentokrát nepřijdou pro vás. Jsou totiž velmi mo-
tivovaní: protože přece i do NKVD může proniknout nepřítel revoluce a 
je tedy třeba neustálá bdělost!

shistorií
Setting a práce!!!!



shistorií
Setting a práce!!!!

Hra si vypůjčuje prostředí Velkého teroru, ale přiznaně nech-
ceme dělat historicky přesnou hru. Stalinistické čistky jsou 
pro nás hlavně prostředím, o kterém mají všichni základní 
povědomí, a jevištěm, na kterém chceme společně s vámi 
rozehrát příběh o tom, jak chutná moc a jak rychle se přelévá. 
Kromě všelijakých totalitních režimů se hra inspiruje i například 
zkušenostmi z mnohem civilizovanějšího prostředí moderní 
české politiky.

Ačkoliv si plně uvědomujeme, že stalinské čistky byly tragickým 
obdobím historie, které stálo mnoho životů, rádi bychom pojali 
hru jako satiru či černou komedii. Tomuto záměru bude odpoví-
dat i zjednodušené, někdy i trochu komiksově laděné prostředí, 
rekvizity i kostýmy. Chtěli bychom společně s vámi vybudovat 
hru, kde bude docházet k absurdním, surreálným situacím, 
které budou směšné a zároveň při nich bude trochu běhat mráz 
po zádech.

Inspiračně vycházíme např. z filmů Death of Stalin (Ztratili jsme 
Stalina) nebo Donbass.



Casem
Práce s Čas je ve hře záměrně zrychlen, události jsou zhuštěné. Každé 

dějství představuje jeden den příprav před konáním Sjezdu. Tyto 
dny dělí v realitě hry několik měsíců, ačkoliv ve skutečnosti nejsou 
odděleny žádnou přestávkou. Každé dějství se slaví nějaký význ-
amný svátek, ale zároveň se mění ideologie, dochází k vyhodnocení 
hospodářských výsledků i ke změně mezinárodní situace.



Principy
Hra Čistky je postavena na následujících principech:

Transparence

V předherních informacích a v rámci předherních příprav se jako 
hráči dozvíte mnohé o jiných postavách. Ve hře ale odlišujte in-
formace, které znáte jako hráč a které zná i vaše postava. Všichni 
hráči mají také základní povědomí o struktuře a průběhu celé hry 
i jednotlivých dějství, které si postavy uvědomují jen částečně. 
Zatímco tedy všichni hráči ví, že v každém dějství bude vždy 
někdo obviněn a odsouzen, postavy se mohou přesvědčovat, že 
tentokrát všechno proběhne v klidu.

Participace

Hra je přímo závislá na aktivním zapojení hráčů. Organizátoři 
poskytují jen základní rámec hry a zajišťují produkční stránku 
věci. Na hráče je kladena zodpovědnost za to, aby si nejen v rám-
ci předherní přípravy dostatečně dopracovali svou postavu a její 
vztahy, ale také aktivně posouvali děj v jednotlivých částech hry. 
Jinými slovy, co do té hry nedáte, to tam nebude.



Kolaborace a konkurence

Čistky budeme vytvářet všichni společně ještě více, než je zvykem u 
jiných (zejména obsahových) českých larpů. Autory hry nebudou jen 
organizátoři, ale také všichni hráči. Každý je zodpovědný za to, jaká hra 
nakonec bude. Hra je společným dílem.

Sobotním ránem se pak nastavení stylu hry výrazně mění. Základním 
cílem všech postav, ale i hráčů je přežití postavy - hra přímo odmítá 
principy play to lose. Chceme, aby se hra změnila v krysí závod a boj o 
přežití: vedený absurdními prostředky v surreálné době, ale není v něm 
prostor na hrdinství, velké sebeobětovací scény a podobně.

 

Cykličnost

Hra je postavena na neustálém opakování podobných aktivit. Dějství 
mají stejnou nebo velmi podobnou strukturu, ve kterém se mění jen 
rámec, ideologie a často i postavy. Na hráčích je, aby toto nastavení pod-
porovali - nejen tím, že budou dodržovat nastavenou strukturu, ale i tím, 
že budou tento princip sami aktivně rozvíjet (např. opakováním stejných 
historek, děláním podobných chyb).

Náhoda jako klíčový designový 
prvek

Řadu událostí necháváme ve hře cíleně na náhodě. Není dopředu 
dáno, jaká ideologie bude platit v jakém dějství, náhoda určuje, jak 
se soudruhům bude dařit naplňovat jejich závazky, či zda se jim 
podaří získat klíčové materiály proti jinému soudruhovi. Chceme tím 
simulovat nevyzpytatelnost doby a přinášet do hry nečekané zvraty. 

Časový tlak

Čistky nejsou hra, kde budete tvořit dlouhodobé konspirace. Čistky 
jsou krysí závod a není čas dívat se, kdo je kdo. Rozhodnutí musí být 
zejména rychlá, protože je třeba předkládat politbyru a hlavně Vůdci 
výsledky. Čas běží neúprosně a kdo nestíhá, toho mašinerie semele. 
Všechna dějství jsou jasně časově omezená a postupně se zkracují, 
časový tlak je přiznanou součástí designu, na který se musí hráči 
připravit.



Harmonogram
V této kapitole naleznete informace k harmonogramu akce a ke 
struktuře jednotlivých dějství. 

Předherní část

Pátek 16:00- cca 24:00

V pátek buďte prosím na místě nejpozději v 16:00. Připomínáme, že 
pokud budou všichni hráči na místě včas, je první runda vodky na 
nás. Pokud ne… inu, myslíme si, že by bylo fér, aby tu rundu zaplatili 
ti, kteří přijedou poslední, ale nutit vás nemůžeme.

Páteční odpoledne bude vyhrazeno k detailnímu propracování pos-
tav, vytvoření vztahů mezi postavami i podrobnému seznámení se 
strukturou dějství i prostorem, kde se vše bude odehrávat. Součástí 
páteční předherní přípravy budou i velké oslavy Nového roku, 
příprava bude tedy probíhat částečně v rolích a v kostýmech. Jejich 
primárním účelem je ale příprava na hru, myslete prosím na to. 
 

Sobota 8:00- 10:00

Sobotní ráno bude vyhrazeno snídani a posledním horečnatým 
přípravám. Je to poslední šance vyjasnit si všechny nejasnosti. 



HRa
Hra je rozdělena do pěti dějství, které se budou postupně zkracovat. Mezi dějstvími nebude řádná přestávka. Každé 
dějství končí nácvikem  sjezdu a pak plynně přechází do dalšího dějství. Dějství nebudou jasně ohraničena žádným 
signálem.

Dějství mají stejnou strukturu. To, co se mění, jsou zejména svátky, které se slaví, oficiální ideologie,
kterou určuje politbyro na základě vůle Vůdce. Ve druhém a čtvrtém dějství se odehrají i velké procesy.

FÁZE 1 FÁZE 2

VŠICHNI

POLITBYRO

NKVD

REGIONY

KULTURNÍ 
REFERENTI

UMĚLCI

INTERNACIONÁLA

TASS

ARMÁDA

Skupina A DB E BC A C

Reflexe 
minulého 
dějství

Dokončení 
složek z 
minula

Doplnění 
stavu

Projev o 
politice

Tvorba 
strategie

Plnění 
plánu

Intriky

Nová zadání, 
příchod nových 

postav

Zadání, kdo je 
dnes nepřítel

Zadání 
politiky

Zprávy ze 
zahraničí

Výsledky 
hospodaření

Zprávy ze 
zahraničí

Schůze s 
Arm, Int a 
Regiony

Obhajoba před 
politbyrem

Obhajoba před 
politbyrem

Obhajoba před 
politbyrem

Oslava 
svátku

Oslava 
svátku

Přípravy 
na sjezd

Přípravy 
na sjezd

Přípravy 
na sjezd

Přípravy 
na sjezd

Přípravy 
na sjezd

Přípravy 
na sjezd

Publikování 
zprávy, opravy 

chyb

Výslechy

Proces 
(2,4)

Proces

Proces

Proces

Proces / 
Popravy

Proces

Proces

Proces

Proces

Sjezd

Nácvik 
sjezdu

Vyhodnocení zadání, schůze, 
přípravy svátku

Tvorba podezřelých

Příprava svátku

Příprava svátku

Rozhovory se straníky, dokumentování dění



První dějství - sobota 10:00- 12:30 

První dějství probíhá v duchu oslav Dne Sovětské armády. Na všech-
no je dostatek času.

 
Druhé dějství - sobota 12:30- 15:30 

Druhé dějství probíhá v duchu oslav Mezinárodního dne žen. V tomto 
dějství proběhne i první monstrproces. Monstrprocesy jsou velké, 
veřejné soudy, ve kterých se hraje velkolepé divadlo: narozdíl od 
všech těch rychlých poprav.

Třetí dějství - sobota 15:30- 17:30 

V třetím dějství se připomínají narozeniny velikána Vladimira Iljiče 
Lenina. Může dojít k významným změnám mocenské struktury na 
přání vůdce.

Čtvrté dějství - sobota 17:30- 20:30 

Oslavuje se Velká říjnová socialistická revoluce (ta, co byla v 
listopadu). V tomto dějství proběhne i druhý proces.

Páté dějství - sobota 20:30- 22:00 

Konečně nastává doba Sjezdu. Po vyřízení všech formalit včet-
ně posledních odsouzenců přichází chvíle, na kterou se všichni 
připravovali - slavnostní průvod a vystoupení a následně pro-
slov Vůdce!



Poherní 
Cást
Po hře vás poprosíme o vrácení kostýmů a rekvizit. Následovat bude do-
brovolná reflexe hry a párty.

Snídaně bude v neděli připravená zhruba od 8:00. Po snídani nás čeká 
poslední společná aktivita, a to úklid. Očekáváme, že vše bude do 12 
hodin hotovo a pojedeme domů. Kdo se nebude chtít účastnit úklidu, má 
možnost, jeho kauce ale propadá. 

Před odjezdem prosím nezapomeňte zaplatit útratu na baru.

Pravidla a
mechaniky



Pravidla a
mechaniky

Na hře se neobejdeme bez několika pravidel a herních mechanik. Pod-
robněji je probereme před hrou a některé z nich si také vyzkoušíme.

Hráč není postava

V průběhu hry bude hráč - např. Jan Novák, účetní, jehož zájmem jsou 
počítačové hry, pobíhání po lese v uniformě a lehká atletika, představovat 
charakter, který je součástí příběhu larpu. Třeba postavu Ivana Ivanoviče 
Gospodara, nadějného básníka a držitele Řádu práce. Je potřeba mít na 
paměti, že hráč postavu pouze hraje. Pokud je Ivan Ivanovič na vaši postavu 
celou hru nepříjemný, neznamená to, že je takový Jan.



Bezpečnost

Fyzická a psychická bezpečnost hráčů má vždy přednost před 
hrou. Pokud se ve hře ocitnete v situaci, kterou budete jako 
hráč vnímat jako příliš nepříjemnou nebo ohrožující, použijte 
bezpečnostní slova “rudé stop”. Hra se ve vašem bezprostřed-
ním okolí hráče přerušuje a spoluhráči vám umožní opustit 
herní prostor. Následně můžete vyhledat organizátory a situa-
ci probrat, pokud budete chtít. 

Pokud si hráč potřebuje od hry jen na chvíli oddechnout, může 
také využít Sanatorium (viz níže).

Násilí

Na Sjezdu se pěstuje soudružská vzájemnost a fyzické násilí 
je tedy nežádoucí. Verbální útoky jsou samozřejmě povoleny, 
zejména pokud jsou obratně zaobaleny do pěkných slov. Pokud 
by už snad některý ze soudruhů ztratil nervy a chtěl si nějaký 
konflikt vyřešit pěstmi, může si vykasat rukávy, vykřiknout 
“Pusťte mě na něj!” a vyrazit směrem k tomu, komu chce dom-
luvit. Ostatní soudruzi ho musí v té chvíli zadržet a pokud by 
si snad nedal brzy říct, mohou rozčileného soudruha poslat do 
Sanatoria (viz níže). Také je to vhodná chvíle, aby případně jeho 
sok přijal s vlastním výkřikem “pusťte mě na něj” jeho výzvu a 
za kým se shromáždí více zadržovatelů, ten jasně ukáže větší 
popularitu. Nic víc se nestane.

Jedinou výjimkou jsou postavy ozbrojené palnými zbraněmi 
(nápověda - NKVD), které mohou jiné postavy zatýkat, vys-
lýchat, mučit a dokonce i popravovat. Postavy se musí jejich 
rozhodnutí podrobit a nevzpírat se - pokud se snad mají osvo-
bodit, musí se to stát na základě jejich výmluvnosti. 

Smyslem hry není poprat se s příslušníky NKVD, utéct jim a pak 
se někde vychytrale schovávat.



Sauna a intimita

Dlouhé zamilované pohledy, milostná poezie, dramatické 
žádosti o ruku - to vše je znakem prohnilého kapitalismu. Je 
samozřejmě v pořádku, že se soudruzi a soudružky mají rádi 
(proč by se také neměli rádi), ale na nějaké romantické řeči 
není čas, když se buduje komunismus. 

Se sexem je to ale jiné. Pokud budou mít někteří soudruzi a sou-
družky chuť na sexuální družbu, stačí, když navštíví Saunu. Sau-
na je vyhrazená místnost, kam se chodí v oblečení, nesvléká se 
tam a není tam pára. V Sauně se stačí pouze společně vyfotit (v 
libovolném počtu a kombinacích!) a...je hotovo! 

Sanatorium

Budování lepší společnosti je činnost radostná. Tedy s výjimkou 
veřejného lkaní a pláče, na který je ale jasně Vůdcem vymezený čas. 
Pokud soudruzi uvidí někoho plakat nebo třeba mluvit o svržení Vůdce, 
nápravě poměrů či jiných pseudohrdinských a zcela nesmyslných 
věcech, mohou ho poslat do Sanatoria. Daný soudruh se pak sebere 
a odejde do příjemné, vypolstrované místnosti, kde stráví tolik času, 
kolik sám chce.

Skončit v Sanatoriu znamená ztratit čas, který je vyhrazen na práci - 
ale stále je to lepší než skončit v gulagu nebo s kulkou v hlavě. Někoho 
by snad mohlo napadnout, že by se posláním do Sanatoria mohl zbavit 
jiného soudruha nebo oslabit jeho pozici, ale to není dobrý nápad, ne-
boť by v takovém případě mohl skončit v Sanatoriu on sám. Na místě si 
ukážeme, jak se do takového Sanatoria posílat, kdy a jak se proti tomu 
případně bránit.



Výslechy a mučení

Nepřátelé jsou všude. Úkolem NKVD je vnitřní nepřátele odhalovat, 
zajistit důkazy a ideálně také přiznání. Jak odhaluje NKVD podezřelé, 
je na nich. Každopádně pokud se již rozhodnou předvést nějakého 
soudruha nebo soudružku k výslechu, je povinností zadrženého 
nechat se odvést. 

Ve výslechové místnosti budou podezřelému pokládat příslušníci 
NKVD pokládat otázky - a pokud se hned nepřizná, mohou přistoupit 
i k mučení. Jak takové mučení probíhá? Ve výslechové místnosti 
budou připraveny kromě obligátní lampičky i různé mučící nástroje 
- třeba nádoba se studenou vodou. Vyslýchaný soudruh, který bude 
chtít posunout scénu, vyzve příslušníky k použití mučícího nástro-
je - třeba tak, že vykřikne “hlavně ne studenou vodu” nebo “hlavně 
ne skřípání po tabuli”. Následně příslušník NKVD uposlechne jeho 
výzvy, použije zvolený mučící nástroj (třeba ho polije studenou 
vodou nebo začne skřípat nehty po tabuli) a vyslýchaný soudruh je 
brzy zcela zlomen. Volba mučícího nástroje je tedy vždy v rukách 
vyslýchaného a vždy to jsou věci, které reálně nikoho nemohou 
poškodit.

Kromě přiznání a výpovědí soudruhů v něčí neprospěch (ošklivě 
nazývaném udání) může NKVD pracovat i s důkazy. Důkazy jsou 
obálky, které obsahují důkazní materiál proti některému ze sou-
druhů. Někteří soudruzi mohou mít na počátku hry důkazy, které 
usvědčují je samé nebo někoho jiného.

Důkazy může mít k dispozici také jen NKVD, některé se mohou 
objevovat časem a říká se, že některé důkazy jsou uzpůsobené 
tak, že mohou usvědčit, koho budete chtít. Pokud NKVD předloží 
proti někomu důkazy, nelze je nijak zpochybnit ani se proti nim 
nijak bránit. Důkazy mají většinou podobu Hlášení domovního 
důvěrníka.

Specifickým druhem důkazu může být i zápis. Z každé schůz-
ky může (a ze schůzek politbyra vzniká povinně) velmi, velmi 
stručný zápis, kteří následně přítomní podepíší. Zápisové listy 
vám poskytneme navíc, ať můžete jen zaznamenávat, jak šlo 
které hlasování.

Je samozřejmě nepříjemné, pokud existuje písemný důkaz o 
tom, že se nějaký soudruh neuměl chovat. Písemné zápisy je ale 
možné zničit jen do chvíle, než se dostanou do desek nebo do 
obálky. Potom už se jedná o důkaz a ty zničit nelze. Nelze také 
ničit desky, obálky ani fotografie.



Popravy a gulagy

Pokud je vnitřní nepřítel odhalen a jsou proti němu shromážděny 
důkazy, je souzen. Soud je ve většině případů s výjimkou veřejných 
procesů také v rukách NKVD (a v počátečních dějstvích rozsud-
ky podléhají ještě schválení politbyra) a je neveřejný. Po výslechu 
a vynesení rozsudku následuje okamžitě vykonání trestu. Žádné 
srdceryvné loučení s rodinou, milenci, soudruhy z pracovní skupiny. 
Člověk prostě zmizí. Jaké tresty mohou obviněné potkat?

1) Smrt
Ano, nejtěžší zločiny proti státu zasluhují trest smrti. V takovém 
případě NKVD odvede odsouzence do Sklepa nebo na dvůr, kde mu 
sdělí rozsudek, nechají ho pokleknout a zastřelí ho. Tak jednoduché 
to je.

2) Gulag
Za méně závažné zločiny, kde je šance na resocializaci, mohou být 
odsouzenci posláni do gulagu. NKVD vezme odsouzence do Sklepa 
nebo na jiné vhodné místo, sdělí mu rozsudek a pošle soudruha do 
gulagu. Gulag se nachází v organizátorské místnosti. 

3) Propuštění
Někdy si i NKVD splete a ukáže na nevinného. Pokud se tak stane, po 
výslechu neprávem obviněného soudruha propustí.

Pokud postava zemře nebo skončí v gulagu, dále nehraje. Hráč 
v příštím dějství dostává jinou postavu a vrací se do hry. Pokud 
je postava v gulagu, může se někdy v budoucnosti vrátit, pokud 
jej jiní soudruzi z gulagu nechají propustit. Neděje se to často, 
ale někdy se to stane. Pokud někdo zemře... Sovětský svaz je 
sice země neomezených možností, ale mrtví zůstanou mrtví již 
navždy.

Jak obviněný skončí, může částečně ovlivnit i onen soudruh 
sám. Pokud se při výslechu sám přizná, pravděpodobně skončí 
jen v gulagu (pokud není obviněn z něčeho obzvlášť ošklivého). 
Pokud se obviněný nepřizná, je buď nevinný (a bude tedy pro-
puštěn) nebo je obzvlášť zatvrzelý kontrarevolucionář a ten 
zaslouží smrt.

Výjimečně může disponovat soudruh významnými konexemi, 
které mu umožní upravit rozsudek NKVD - to se děje jen zřídka 
a pokud ano, může tuto výhodu použít soudruh jen jedinkrát za 
hru. Tato ochrana se nazývá Dobrozdání uličního výboru.



Sebekritika a udání

Pro budování socialismu a dobrého prostředí ve skupinách mají soudruzi 
k dispozici dva klíčové nástroje, tedy sebekritiku a udání. Někdy se i se-
belepší soudruh utne a v takovém případě je vždy lepší přijít proaktivně 
se sebekritikou, aby jeho chyba nebyla považována za záměrné maření 
socialistického snažení. Jak vypadá sebekritika? Soudruh veřejně přizná 
svá pochybení, posype si popel na hlavu za své dřívější pomýlení, ujistí 
všechny soudruhy o své nápravě a současném čistém ideologickém 
smýšlení. 

Pokud si je soudruh jist, že chyba nebyla na jeho straně, musí jasně 
ukázat viníka, který za vše může. Udání je samozřejmě dobrým nástro-
jem i v situacích, pokud se pravověrný soudruh nachomýtne k nějakému 
nesprávnému jednání či dokonce skutečně odhalí kontrarevolucionáře 
(tam je to dokonce jeho morální povinnost). Zlí jazykové tvrdí, že někteří 
soudruzi využívají udání k tomu, aby se zbavili svých schopnějších ko-
legů, ale to je jistě jen imperialistická propaganda.



Procesy

V druhém a ve čtvrtém dějství dostane do rukou moc lid. NKVD vyhledá 
podezřelé, vyslechne je a připraví důkazy, které poté předloží soudu. 
Ohledně procesu platí následující pravidla:

V procesu jsou vždy souzeni tři obvinění soudruzi.
U každého procesu zasedá soudce, obhájce a žalobce. Všechny tři funkce 
určuje los. Losování organizuje politbyro (a jak losování probíhá, jestli je 
veřejné nebo ne, záleží na politbyru). 
Na základě výpovědí svědků, obžalovaných, předložených důkazů a řeči 
obhajoby a obžaloby soudce rozhoduje o trestu. Jednoho obviněného 
(ale jen jednoho!) propustí, zbývající odsoudí buď do gulagu nebo k trestu 
smrti. NKVD může mít názor na to, jak by rozsudek měl dopadnout.
Ostatní soudruzi mohou svou vůli vyjevit v petici za odsouzení některého 
z obviněných. Zapojení do petic je žádoucí a morální povinností každého 
soudruha. 
Čas je důležitý. Na přípravu procesu mají vylosovaní obhájce a žalobce 
15 minut. Na proces je následně vyhrazeno 30 minut, kdy musí být 
vyslechnuti svědci i vyneseny rozsudky. Pokud soudce nedokáže vynést 
rozsudek do časového limitu, kontrolu nad situací přebírá opět NKVD 
a odsouzeni budou jak všichni obžalovaní, ale také soudce, žalobce a 
obhájce. Kdo nedokáže splnit svou soudružskou povinnost, pro toho není 
v našem státě místo. 

1.
2.

3.

4.

5.



Oslavy
a Sjezd

Organizaci oslav svátku a nácvik Sjezdu mají na starosti 
kulturní referenti a ostatní soudruzi jsou povinni jim posky-
tnout součinnost. Pořadí programu je čistě v jejich rukou, 
některé části jsou ale povinné a kulturní referenti je musí 
zařadit.

Na oslavách svátku musí proběhnout tématické umělecké 
pásmo, projev nějakého funkcionáře a předávání ocenění 
nejlepších soudruhů. Další průběh je volitelný, očekává se 
ale zapojení soudruhů, kteří mají k danému svátku vztah. 
Např. na Dni Sovětské armády nesmí chybět připomínka 
udatnosti lidové armády (např. skrze vhodný obraz či sochu) 
a projevy generálního štábu, na MDŽ by neměl chybět pro-
jev nějaké významné soudružky, do oslav VŘSR by se měli 
zapojit pamětníci této události apod.

Na Sjezdu musí vystoupit za každou pracovní skupinu ně-
jaký soudruh s projevem. Většinou to bývá ten nejschopně-
jší soudruh, kterého vyberou ze svého středu soudruzi jeho 
pracovní skupiny, kulturní referent má ovšem právo veta, 
neboť je osobně zodpovědný za průběh Sjezdu (i za jeho 
nácvik). Nesmí samozřejmě chybět umělecké pásmo na 
oslavu Vůdce, Státu a revoluce, do kterého je možné zapojit 
i další soudruhy mimo umělce.



Oslavy
a Sjezd

Spolecenský Postup

a ocenEní
Každý soudruh doufá v ocenění své nezištné práce pro Stát. Ti, kteří 
prokáží své zásluhy, mohou být vyznamenáni Řády práce a dalšími 
oceněními. Předání medailí a vyznamenání probíhá vždy na oslavách svát-
ku, o jejich udělení rozhoduje (většinou) politbyro a pokud v budoucnosti 
soudruh ztratí důvěru lidu, může přijít i o svá vyznamenání.

Ti nejlepší z nejlepších se mohou stát členy politbyra. Politbyro má vždy 
5 členů - ani více, ani méně. Pokud se snad náhodou stane, že nějaký člen 
politbyra zradí revoluci a je po právu odsouzen, jeho místo se uvolní a je 
třeba najít za něj náhradu. Když se taková věc stane, volí si nového člena 
přímo politbyro, které své důvody pro svou volbu sdělí v krátkém projevu 
při jmenování nového člena politbyra. 



ZeD
Soudruzi přichází, soudruzi odchází. Aby nevznikl chaos, 
kdo je kdo a kdo je kde, existuje Zeď. Na Zdi visí profily 
všech soudruhů (včetně fotek), kteří jsou momentálně na 
přípravách Sjezdu (a tedy aktivně ve hře), ale také všichni 
ti, kteří jsou v gulagu, mrtví nebo se do hry ještě nedostali. 
Každý se tedy může podívat, kdo již zemřel a kdo se třeba 
někdy může vrátit.



Postavy, které od nás dostanete, budou relativně strohé: základ-
ní životopis s řadou prázdných míst, balení kompromitujících 
materiálů a funkční zařazení. Každá postava bude mít předem 
definovanou jen část charakteristik, ty zbývající stejně jako 
vztahy si budeme dotvářet společně na předherních aktivitách 
během pátečního večera.

Všechny postavy jsou ze svého nastavení obojetné, jejich 
pohlaví bude dáno až pohlavím jejich hráče. A protože jsme v 
Sovětském Svazu, jsou rovná práva zaručena mužům i ženám.

POSTAVY



VýbEr
postav

Druhé
postavy

Rozdělování postav bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve 
dostanete přidělenou pracovní skupinu. Toto rozdělení je v 
rukách organizátorů a budeme tak činit na základě vašich 
preferencí z přihlašovacích dotazníků. Budeme se snažit vás 
zařadit do jedné z vámi vybraných skupin, s jistotou vám 
můžeme zaručit jen, že nedostanete skupinu, kterou určitě 
nechcete.

Poté předáme zodpovědnost za rozdělování postav na vás 
hráče. Každá skupina dostane e-mailové kontakty na ostatní 
členy pracovní skupiny a životopisy postav pro danou pra-
covní skupinu. Skupina se musí mezi sebou dohodnout na 
rozdělení postav mezi sebou, doporučujeme využít společ-
nou facebookovou skupinu, ale komunikace může probíhat i 
přes e-maily, které dostanete. Pokud se na rozdělení pos-
tav hráči v daném limitu nedohodnou, přidělí organizátoři 
postavy hráčům losem.

Všechny pracovní skupiny s výjimkou politbyra budou mít 
připraveno více postav k výběru, než je hráčů. Proč? Protože 
přebytečné postavy následně využijeme jako druhé postavy 
pro méně šťastné soudruhy.

Žádný soudruh nemá jisté, že se dožije konce hry, a tak 
potřebujeme druhé postavy. Po rozdělování rolí nám zůstane 
rezerva postav z různých pracovních skupin s výjimkou po-
litbyra, do kterého se postavy v průběhu hry doplňují jiným 
způsobem. 

V průběhu novoročních oslav si hráči budou vytvářet vztahy 
a společné vzpomínky i s těmito nevyužitými postavami sou-
druhů, kteří zatím nepřijeli na přípravy sjezdu a kteří budou 
připraveni zaskočit, pokud se místo uvolní. Jakmile nějaký 
soudruh zemře nebo skončí v gulagu, vybere si jeho hráč zatím 
volnou druhou postavu, v dalším dějství se opět vrátí to hry a 
bude mít zaručeno, že bude mít připravenou základní vztahovou 
síť, kam zapadne. Hráč tak bude mít druhou šanci - a jestli ji 
využije, je už jen na něm. Hráč si vždy vybírá postavu z jiné pra-
covní skupiny, než ve které hrál za předchozí postavu.

Pokud by se snad první postava hráče měla vrátit z gulagu, jeho 
druhá postava prostě odjede a od dalšího dějství se vrátí opět 
soudruh, která byl administrativní chybou odeslán do gulagu. 



VýbEr
postav

Druhé
postavy

STRUKTURA
POSTAv

Každá z postav bude definována několika charakteristikami. Ne všechny budou do začátku dané 
organizátory, některé z nich si doplní hráč sám v rámci předherní přípravy. 

Přípravu a hru samotnou bude dělit jen pár hodin (z nich většinu hráči stráví spánkem) a aby se 
hráči v informacích o ostatních soudruzích neztratili, budou jim pomáhat viditelné symboly, které 
budou postavy nosit a které budou zastupovat určitou charakteristiku.



Jméno
Všichni soudruzi budou mít po celou dobu příprav visačku 
se jménem.

Věk
Ve hře nás úplně nezajímá přesný věk soudruhů, ale jest-
li jde o mladé, středně staré nebo staré soudruhy. Je to 
důležité pro rodinné vztahy, někoho to možná bude zajímat 
při sexuální družbě a také nám to říká, jestli se aktivně 
angažovali při Říjnové revoluci nebo jestli je to nová nastu-
pující generace. Mladá generace nosí na krku červený šátek, 
starci čapku, středně staří nemají nic z toho.  

Národnost 
Zejména mezi internacionálou (ale ne výhradně) najdeme 
různé národnosti - třeba Čechoslováky, Jugoslávce, Ka-
zachy, Estonce, Židy, Ukrajince, Španěle nebo třeba Poláky. 
Rozeznáte je snadno podle vlaječek, které nosí v klopě. 

Pracovní skupina
O pracovních skupinách pojednává následující kapitolka. 
Zde jen dodáme, že pracovní skupiny odlišuje vždy nějaký 
kostýmový prvek nebo rekvizita. 

Bohatství
Všechno sice patří všem, ale přesto někteří soudruzi mohou 
mít více než někteří. Nejde jen o symbol, ale o aktivní herní 
prvek. Práce s nimi je popsána ve vlastním odstavci.

Vzdělání
Vzdělání nemá žádný speciální symbol, snad jen kromě titulů 
na visačce.

Ocenění, medaile, řády 
Všechna vyznamenání budou mít soudruzi hrdě připnuta na 
hrudi.

Rodinné vztahy
Rodinné vztahy budou vyznačené  na Zdi. Manželským párům 
doporučujeme snubní prsteny. Když si nějaký vhodný vezmete 
s sebou, určitě to neuškodí.

Bývalí kolegové a poměr k nim
Vychází soudruh s ostatními soudruhy? Má nějakého speciál-
ního přítele? Soupeří s někým o pozici? To vše se dozvíte v této 
části životopisu (nebo si jí do ní doplníte).

Pověst na pracovišti
Každý soudruh je jiný. Někdo je extrémně vznětlivý, jiný hodně 
pije (víc než ostatní). Symbol není třeba, protože stačí soudru-
ha chvíli pozorovat a brzy to poznáte sami.

Kromě životopisu patří ke každému soudruhovi také složka 
kompromitujícího materiálu. Nejsou to věci, kterými se sou-
druh chlubí a pokud dělá soudruh to, co má, lze nad nimi přivřít 
oči. Ve správnou chvíli ale mohou soudruhovi řádně zavařit. 
Příslušnost k církvi? Buržoazní nebo nedejbože šlechtický 
původ? Speciální záliby? Rodina v zahraničí? Trockistické ten-
dence? Nevím, nevím, soudruhu.



Bohatství

Bohatství a luxusní zboží je reprezentováno ve hře jako hodinky (re-
spektive barevný náramek, kterým hodinky symbolizujeme). Je to 
zástupný symbol pro hezkou daču nebo například luxusní oblečení. 
Nosí se viditelně, protože každý tak nějak tuší, jak je kdo bohatý. Hod-
inky jsou směnný předmět, lze jimi uplácet ostatní a také je lze zabavit 
při popravě/odeslání na gulag. Několik hráčů je má od začátku hry, 
další dokáží vyměnit za suroviny zástupci internacionály.

Pokud soudruh disponuje alespoň dvěma hodinkami, může je každé 
dějství ukázat kancléři vůdce a získat tak kompromitující materiál na 
náhodného člena z jím zvolené skupiny. Pokud se rozhodne dvoje hod-
inky obětovat, získá takto materiál na konkrétního soudruha.



pracovní
skupiny Pracovních skupin je celkem 8 a jsou různě velké. Počet soudruhů v pracovních skupinách 

se v průběhu hry může měnit. Výjimkou je politbyro, jehož počet je neměnný. Každá pra-
covní skupina má svůj specifický kostýmový doplněk nebo rekvizitu.



Politbyro (5 soudruhů)
Výkonný orgán Sovětského svazu představující výkvět celé strany. Jeho 
členové předávají jednohlasně přijaté návrhy nejvyššímu Vůdci a následně 
přetavují jeho moudrá rozhodnutí do jednotlivých nařízení, které ovlivňují 
životy všech obyvatel Svazu.

Do jejich agendy patří: 
- Rozhodují prakticky o všech usnesení, které jim jsou předkládány 
komisariáty, armádou i zahraničními komunistickými stranami.
- V každém dějství přidělují umělcům místnost, kterou mají vyzdobit
- V posledním dějství udělují tituly maršála, ředitele akademie umění, 
nejvyššího správce a ředitele TASSu. 
- Řídí centrální hospodářství svazu, což znamená, že rozdělují veškeré 
vyprodukované zdroje mezi ostatní skupiny.

Samozřejmě s tak velkými pravomocemi se pojí i velká zodpovědnost, proto 
je potřeba občas provést odpovídající sebekritiku, především pokud dojde k 
nepochopení Vůdcovy vize.

Členové politbyra nosí aktovky/kabely.

Členové politbyra mají rozdělenou následovně:
- Člen politbyra odpovědný za vnitřní bezpečnost (NKVD)
- Člen politbyra odpovědný za obranu (armáda)
- Člen politbyra odpovědný za regionální politiku
- Člen politbyra odpovědný za kulturu a informace
- Generální tajemník odpovědný za vše a vztah se zahraničím

NKVD (min. 3 soudruzi)
Lidový komisariát vnitřních záležitostí je tou nejdůležitější baštou chránící 
sovětský lid. Jeho primárním úkolem je střežit revoluci před intrikami impe-
rialistů a jejich poskoků. Důstojníci NKVD disponují za tímto účelem širokými 
pravomocemi, během odhalování vnitřních i cizích nepřátel mohou provádět 
výslechy všech stupňů. Po odhalení zrádce a předání potřebných důkazů Polit-
byru, pak komisariát provede i samotný trest.

Pro členy komisariátu je důležité, kdo je podepsán jako vyšetřovatel v za-
tykačích. Vyšetřovatel s nejmenším počtem zatčení je v polovině hry zbaven 
funkce.

Soudruzi z NKVD nosí kožené kabáty.

Kulturní referenti (min. 2 soudruzi)
Velký talent se naneštěstí občas pojí s lehkou nepozorností k politickým pra-
vdám. Od toho jsou tu kulturní referenti, aby dávali pozor na veškeré umělecké 
výstupy a kontrolovali tak jejich ideologickou stránku. Ideologická rozhodnutí 
Vůdce a Politbyra je potřeba příslušně začlenit do oslav, aby nedošlo k ně-
jakým zbytečným omylům. Stejně tak musí kontrolovat i práci tiskové agentu-
ry, aby docházelo ke správnému výkladu událostí. 

V každém dějství je referenty (po konzultaci s jinou skupinou ideálně) vybrá-
no jedno dílo jako velmi kvalitní a putuje do muzea, jiné zas určeno jako velmi 
nekvalitní a je demonstrativně zničeno. Kromě toho mají referenti na staro-
sti samotné oslavy a přípravy sjezdu, to znamená, že vše proběhne hladce a 
všichni budou vědět, kdy mají projev a kdy a jak dlouho mají tleskat.

Kulturní referenti nosí brýle s masivní obroučkou a na provázku. Většinou beze 
skel.

Umělci (min. 3 soudruzi)
Umělci všech odvětví se sjíždějí do hlavního města, aby svým talentem po-
mohli oslavit klíčové momenty vlasti. Nejde o nějakou konzumní zábavu, které 
si cení upadající kapitalismus. Jedná se především o připomenutí dosažených 
výsledků dělnictva, chrabrosti našich obránců a prozíravosti našeho ideolog-
ického vedení. O poděkování za nesmírnou genialitu našeho Vůdce netřeba 
ani mluvit. Při všech představeních musí dávat umělci pozor na to, aby oslavy 
jednotlivých svátků byly jedinečné a reprezentovaly aktuální dění ve Svazu. To 
znamená i případnou aktualizaci svých předchozích děl.

Umělci svými výtvory pomáhají nejen uctít svátky a sjezd, ale jsou potřeba i 
pro další pracovní skupiny. Například choreografie vojenské přehlídky nebo 
architektonický návrh oslavného monumentu.

Umělci nosí praktické zástěry či bílé pláště.



Internacionála (min. 3 soudruzi)
Většina světového proletariátu stále úpí pod okovy kapitalismu, povinností 
Kominterny je proto s touto situací bojovat. A to jak šířením myšlenek komu-
nismu v rámci demokratických voleb, tak i přímou podporou revolučních hnutí 
snažících se o svržení této třídní nespravedlnosti. V rámci sjezdu zástupci 
zahraničních komunistických stran informují o situaci v jejich zemi, slaďují 
svou politiku podle aktuálního směru Svazu a společně domlouvají další kroky. 
Soudruzi z internacionály také mají přístup k luxusnímu zboží, ke kterému se v 
Sovětském svazu budete dostávat jen těžko. 
Internacionalisté nabízí ostatním soudruhům příležitosti budovat socialis-
mus v jiných zemích, zefektivňují rozdělování prostředků a propagují zájmy 
svého státu. Ten internacionalista, který se dožije konce a získá nejvíce vlivu a 
podpory ve straně, provede úspěšně revoluci ve své domovské zemi a stane se 
tam generálním tajemníkem, časem třeba i prezidentem!

Soudruhy z jiných zemí poznáte na první pohled dle národnosti. Mají také na 
barevnou šerpu, na které nosí odznaky vlivu, které se jim podařilo získat.

TASS (min. 3 soudruzi)
Novináři z tiskové agentury Sovětského Svazu mají důležitý úkol informovat 
o důležitých událostech, které se udály na sjezdech Strany. Samotné noviny 
však neslouží jen jako osvěta obyvatelům mimo hlavní město, ale i jako záz-
nam o těchto úžasných revolučních časech pro budoucí generace. Jejich čin-
nost tedy spočívá v dokumentování rozhodnutí všech důležitých složek států, 
rozhovorů s vrcholnými představiteli Strany a objasňování těchto událostí 
čtenářům. Při tom všem musí dodržovat to, aby byly podávané informace konz-
istentní se současnou Vůdcovou vizí, a to i zpětně. 
Do každých novin se vejde jeden hlavní článek a dva menší a tři fotografie 
(jedna větší, dvě menší). Šéfredaktor TASSu je demokraticky volen redaktory. 
Podstatné je, že v každém dějství mohou referenti udělit pochvalu jednomu z 
redaktorů a připnout mu ozdobu na znamení kvalitní novinářské práce. Pouze z 
těchto pak v posledním dějství politbyro vybere ředitele TASSu. 

Novináři mají fotoaparáty, poznámkové bloky a hlavně novinářskou průkazku, 
díky které je všude poznáte.

Armáda (min. 3 soudruzi)
Generální štáb ozbrojených sil představuje mozek nejlepší armády na světě. Je 
však potřeba neustrnout a stále aktualizovat strategické plány, jak se ubránit 
nepřeberným nepřátelům revoluce. Na začátku mají všichni soudruzi stejnou 
hodnost. Výše postavení soudruzi jsou totiž po smrti či v gulagu.  hodnost. 
Výše postavení soudruzi jsou totiž po smrti či v gulagu. 

Klíčovým posláním armády je řešit Operace. Ty jsou vesměs předem dané potře-
bam Svazu, jejich seznam se aktualizuje v každém dějství. Operace jsou různě 
náročné, různě riskantní a potřebují různé nasazení zdrojů a někdy i trochu toho 
štěstí. Soudruzi z armády tak musí pečlivě rozhodovat, do čeho se pustí, kde 
zariskují a hlavně kdo se ujme jakého úkolu. Velmi úspěšně splněné operace ve-
dou k povýšení, velmi neúspěšné ke snížení hodnosti. A podle hodnosti soudruzi 
rozhodují, kdo si první vybere operaci, kterou bude mít na starost.

S jakými zdroji soudruzi pracují? 
Armáda potřebuje jak suroviny, tak dostatek soudruhů v uniformách, což musí 
vždy získat od regionálních tajemníků. Internacionalisté poskytují armádě 
možnost zazářit v zahraničních operacích.
Cílem hrdinů ze štábu je pak jak proslavit se, tak být politbyrem určen za maršá-
la. Maršálem může být jmenován jen soudruh, který má za sebou pochvalný 
článek v novinách.

Soudruzi z generálního štábu nosí svrchní kabát uniformy, na které si připínají 
svá vyznamenání.

Regiony (min. 6)
Sovětské hospodářství vyžaduje důkladné centrální plánování - a regionální 
tajemníci zajištují provádění plánu v regionech!
Regionální tajemníci si definují zejména plány výrobní, jak si žádá centrálně 
plánované hospodářství. V následujícím období dostane soudruh informaci 
o tom, jak se mu socialistický závazek podařilo splnit. Plnění závazku určuje 
často štěstěna – pokud udeří sucho, obilí prostě nevyroste. Případné úspěchy a 
neúspěchy ovlivňují jejich postavení.
Po vyhodnocení výsledků probíhá vždy porada s politbyrem, kde jsou výsledky 
důkladně probrány, soudruzi mohou přednést svá vysvětlení nebo sebekritiku. Po 
oslavách svátku přichází chvíle na nové socialistické závazky a odvážné plány.

Regionální tajemníci se musí vypořádat se složitostmi centrálně řízeného hos-
podářství, ostře konkurenčním prostředím, tlakem z Politbyra, dodáváním zásob 
armádě i budováním vlastního bohatství a monumentů ve svých regionech.
Během sjezdu Politbyro jmenuje jednoho tajemníka na post Nejvyššího správce, 
ten však musel být alespoň jednou oslavně zmíněn v novinách.

Tajemníci a tajemnice jako jediní nosí kravaty.



Pravidla minihry

Na Čistkách jsme si pro vás připravili minihru simulující fungování Sovětského svazu. Alespoň 
základní dopad má na všechny hráčské skupiny, ale primárně se týká skupin regionálních ta-
jemníků, generálního štábu a zástupců internacionály. 

Regiony
 
- Každý tajemník má na starosti jeden region.
- Regiony se liší úvodním počtem soudruhů, množstvím výrobních zařízení a úrodností/bohat-
stvím jednotlivých surovin.
- Tajemníkův úkol je každé dějství naplánovat, co se má v jeho regionu stát, a následně se 
vypořádat s výsledky svého plánování.
- Regiony jsou různé - některé větší, jiné menší, některé úrodnější na pšenici, jiné na ocel, jiné 
třeba zase na lidi.  Jaké regiony se mohou dostat do hry, si můžete prohlédnout v níže uvedené 
tabulce.
- Za úspěšné hospodaření se tajemníkům zvyšuje postavení. Naopak za vážné chyby, jako jsou 
hladomor a vzpoury, o postavení přicházejí.
- Kdykoliv se během hry mění vedení regionů, tajemníci si vybírají popořadě dle svého 
postavení. 
- Podle rozvinutosti a úrodnosti lze regiony rozdělit na tři skupiny:
      Skvělé - Ural, Jižní Kavkaz, Bělorusko a Střed;
      Průměrné - Volha, Jih, Jihozápad, Severozápad a Východní Sibiř;
      Žalostné - Kazachstán, Dálný východ a Střední černozem.

HospodáRství



REGION PŠENICEPOPULACE OCEL PALIVO

Jih průměrná neomezeně průměrně skoro žádné

Ural řídká skoro žádná neomezeně skoro žádné

Jižní Kavkaz liduprázdno průměrně málo málo

Bělorusko průměrná neomezeně skoro žádná skoro žádné

Jihozápad řídká neomezeně skoro žádná průměrně

Volha hustá průměrně průměrně málo

Střed zástupy průměrně průměrně málo

Severozápad hustá průměrně průměrně skoro žádné

Kazachstán řídká průměrně průměrně skoro žádné

Východní Sibiř liduprázdno skoro žádná hodně neomezeně

Dálný východ průměrná průměrně skoro žádná průměrně

Střední černozem průměrná hodně průměrně skoro žádné



Dělníci a rolníci
- Každá skupina soudruhů spotřebuje jednu pšenici za dějství.
- Soudruzi bez jídla nepřežijí do dalšího dějství, ale svou práci ještě 
odvedou.
- Soudruzi mohou pracovat ve třech typech produkčních zařízení = kol-
choz, ocelárna a rafinérie. 
- Pokud soudruzi nehladoví, mohou plodit nové soudruhy.
- Soudruzi mohou být vycvičení jako vojáci do armády.

Výrobní zařízení a suroviny
Existují tři typy surovin
- Pšenice
     - Slouží jako jídlo pro dělníky a armádu.
     - Pěstuje se v kolchozech.
- Ocel
     - Slouží pro zbrojení armády a stavbu nových zařízení
     - Vyrábí se v ocelárnách
- Nafta
     - Spotřebovává se pro přesuny armády a bojová nasazení
     - Vyrábí se v rafineriích

Produkce záleží na následujících činitelích:
- Vhodnost regionu pro danou surovinu.
- Stupeň útlaku.
- Přítomnost povstalců.

Útlak
- Stupeň útlaku zvyšuje produkci na všech pracovištích
- Zvyšuje pravděpodobnost povstání

Povstání
- Vzniká kvůli vyšším stupňům útlaku a při hladomoru.
- Povstalci utečou do polí a lesů, nelze je již zaměstnat
- Každý povstalec snižuje produkci celého regionu.
- Při vyšším počtu mohou povstalci i poškodit výrobní zařízení, ty pak 
nelze bez opravení dále používat.

Potlačení vzpoury
- Hlídkování armády snižuje efekt povstalců.
- Armáda může bojovat s povstalci a tím je eliminovat, boj však může 
způsobit i ztráty.

Přesun pracovních sil
- Pokud se dva tajemníci dohodnou, lze obyvatelstvo přesunout do 
jiného regionu.
- Přesun je proveden do příštího kola.
- Soudruzi během přesunu spotřebovávají zásoby, které dostali na 
cestu, a nevyjídají tak ani minulý ani nový region.

Stavba a oprava výrobních zařízení
- V regionu lze postavit nové výrobní zařízení, nebo opravit poškozené.
- Stavba i oprava trvá do příštího kola.

Monumenty
- Výjimečné stavby oslavující Svaz.
- Stavba je nákladná a vyžaduje umělecký návrh od umělců.
- Postavený monument zvyšuje produktivitu regionu a také postavení 
tajemníka.



Armáda
Velitelé
- Každý člen generálního štábu má na starosti jeden front neboli armá-
du, ty se odlišují barvou.
- Na začátku mají všichni stejnou hodnost, další povyšování se děje za 
úspěšné velení přidělené armádě.

Jednotky
- Na začátku hry dostane každý velitel přidělen stejný počet jednotek.
- V průběhu hry pak lze cvičit nové z pracujících soudruhů, k tomu je 
potřeba se domluvit s příslušným regionálním tajemníkem.
- Každé jednotce je třeba v rámci každého dějství rozkázat, co má dělat.
   - Pobyt v kasárnách / údržba
   - Pohyb - do příštího dějství přesun na libovolné místo v rámci Svazu.
   - Hlídkování - potlačení efektu povstalců nebo obrana před cizí moc-
ností.
   - Potlačení povstání - pokus o vymýcení povstalců v regionu.
   - Osvobození území - pokus o osvobození regionu od cizí mocnosti.
- Pokud není dost surovin pro požadované akce, tak se neprovedou.
- Pokud není dost surovin alespoň pro údržbu jednotek, tak jednotky 
umírají.

Operace
- Každá armáda může za dějství provést jednu operaci. 
- Jednotky účastnící se operace spotřebovávají suroviny dle činnosti 
dané operace. Operace navíc může mít další náklady bez ohledu na 
počet zúčastněných jednotek.
- Úspěšná operace přináší svému veliteli slávu. Některé i suroviny či 
dokonce nové jednotky.
- Výběr operací probíhá popořadě dle hodností velitelů od té nejvyšší.
- Operace jsou průběžně vyhlašovány sekretáři Vůdce a mají omezenou 
časovou platnost.
- Zadání operace může také vzniknout na popud členů Internacionály. 
Je na jejich rozhodnutí, kdo by jí měl velet.

Cizí mocnosti
- Svaz je obklopen nepřátelskými imperialistickými státy. Ty mají vlast-
ní armády, které se mohou v průběhu hry rozrůstat.
- Pokud cizí stát uvidí nedostatečnou přítomnost Rudé armády v 
příhraničním regionu, tak se může odhodlat k útoku.
- Nepřátelé mohou napadnout region dvěma způsoby:
   - Plenění - většina produkce regionu je pro dané dějství zcizena.
   - Okupace - region je zcela obsazen nepřáteli, Svaz z něj až do případ-
ného osvobození nemá žádný užitek.
 



Internacionála
- Pro zástupce internacionály je nejdůležitější vliv komunistické strany 
v jejich zemi.
- Vliv lze zvedat pomocí surovin nebo vysláním vojáků jakožto par-
tyzánů.
- Posílení vlivu lze rovněž dosáhnout, pokud se nějaké hráčská skupi-
na jednomyslně rozhodne podpořit KS v dané zemi. Například umělci 
mohou složit oslavný hymnus pro místní soudruhy.
- Členové internacionály si ostatní účastníky sjezdu naklánějí typicky 
luxusním zbožím - viz kapitola o bohatství. Velitelé z generálního štábu 
zas ocení možnost velet speciálním operacím.
- Internacionalista s největším vlivem je během sjezdu odměněn na-
prostou podporou Svazu, díky čemuž proběhne v jeho zemi revoluce. 
Naopak ten s nejmenším vlivem je uprostřed hry zbaven funkce.

 



Umelecké 
smery
Kulturní referenti stráží kvalitu, čistotu a ideologickou nezávad-
nost umění vytvořeného na Čistkách. A zatímco věříme, že 
otázku “jak se do umění promítne nepřátelství s Japonskem” 
zvládnou zapracovat dokonale, umělecké směry mohou být 
zrádné a mnoho soudruhů se v nich nevyzná. Proto se v nich 
musí orientovat kulturní referenti a také umělci!

Mezi vůdcem preferované směry v umění mohou patřit 
následující.

Volný režim
Jednoduché! Každý si dělá co chce. Je ale třeba dohlédnout na 
to, že tvorba je skutečně dostatečně volná a že se umělci jenom 
neflákají. Musí se rozvíjet!

Socialistický realismus
Cílem tohoto směru je skrze realistickou formu a alespoň 
přibližně uvěřitelné postavy budovatelů, rolníků a dalších opor 
Strany popsat veliké úspěchy socialismu. Pomníky politiků, to 
je chléb naší země!



Vše se rychle hýbe, ostré tvary, stálý pohyb, silná národní nebo aspoň státní témata a konflikt (klidně válečný) jako způsob řešení 
problémů a odstranění nešvarů. Klíčovým prvkem ve všem je vyjádření RYCHLOSTI, rytmu, tempa. Co je příliš usedlé, je špatně.

Futurismus



Sovětský člověk je natolik pokročilý, že nepotřebuje známé tvary, barvy nebo podobné 
nesmysly, aby pochopil skutečné poselství díla. Skutečnou výzvou pro umělce i refer-
enta je pak dílo připravit a následně vyložit tak, aby přece jen COSI říkalo. Ale zase nic 
protistátního.

abstraktní
umení



Skutečná výzva referentova
Vůdcův vkus v umění diktuje jen formy, ale obsahy, obsahy diktuje Vůdcův směr v politice. Zásadní tak je, aby vždy co nejvíc potřebných 
uměleckých směrů bylo zahrnuto v každém výtvoru umělců.


