
 

 

 

 

Nejkratší noc v roce je jak známo nocí 

magickou a v mocných Athénách se chystá 

velká svatba. K Athénám však přiléhá čarovný 

les plný víl a skřítků. 

 

Staňte se jedním ze svatebčanů a budete se 

podivovat nad zázraky letní noci. 

 

Pojďte si zahrát hru lehkou jako elfí políbení, 

plnou lásky, kouzel, radosti a slavností. 

Nechte si na chvilku zdát 

 

Sen noci Svatojánské. 



 

Sen noci Svatojánské – obecné informace 

Blíží se nejkratší noc roku a v Athénách se chystá velká 
slavnost. Vévoda Theseus se bude ženit. Jeho nastávající je 
krásná Hippolyta, královna Amazonek. Svatební slavnost 
bude trvat po tři dny a dvě noci a bude na ní každý, kdo v 
Athénách něco znamená. Přítomen však bude i král elfů 
Oberon se svou chotí Titanií a jejich družinou. Slavnost bude 
jistě velkolepá a unikátní. Přeci na ní nechcete chybět? 

Larp Sen noci Svatojánské je hra lehká jako elfí políbení a 
svěží jako letní noci. Vzkvétající láska mladých se zde 
setkává s humorem a kouzly skřítků. Přijměte pozvání na tuto 
romantickou komedii na moderně-prastarý námět. Nebojte se, 
vše jistě skončí šťastně – svatbou. 

Postavy a masky 

Ve hře mají všichni hráči masku. Tyto masky společně se 
jmenovkou představují vnější vzhled postavy. Pokud maska 
změní majitele, znamená to, že se změnil vzhled postavy. 

Protože masky nemusejí pro ostatní být jednoznačným 
označením postavy, vždy společně s ní by se měla pohybovat 
jmenovka. 

Celá hra je na motivy divadelní hry, a proto čím divadelněji a 
výrazněji budete hrát, tím lepší pro vás bude. Nebojte se 
proto, prosím, emocí ani výrazného chování. 



 

 

 

Svatební slavnost 

Celá hra se odehrává na svatební slavnosti, která trvá tři dny a 
dvě noci. O průběhu slavnosti může rozhodovat pouze 
Filostrates. První den se účastníci svatby scházejí a je zde 
prostor pro společenskou hru. Druhý den se pak chystá další 
hra a před spaním jsou dle tradice snoubenci ukládáni 
naposled na oddělená lože. Jedná se o jednoduchý krátký 
tanec (spíše možná rituál), v němž všechny přítomné dámy 
tančí okolo nevěsty v kruhu a všichni přítomní páni se musejí 
pozdravit úklonou se ženichem. Rituál končí posledním 
uložením snoubenců na dvě různá lože. Třetí den, po 
poledním zvonění, proběhne samotná svatba. Svatební obřad 
musí být zpečetěn svatebním tancem, kdy spolu novomanželé 
tančí a všichni svatebčané tančí v kruhu kolem nich. Pokud 
by se konalo více svateb, proběhnou tance postupně po sobě. 
Svatební slavnost a s ní i hra bude zakončena divadelní hrou, 
kterou připravují řemeslníci, a následně monologem Puka. 

Den a noc 

Ve hře se budou odehrávat tři dny a dvě noci. Dny jsou pro 
lepší orientaci časově rozčleněny. 

Den začíná ranním zvoněním 6 údery, v polovině dne bude 
zvonit 12krát večer pak 9krát a polovina noci bude označena 
dalšími 12 zazvoněními. Po večerním zazvonění se postavy 
ukládají k spánku, jakkoliv usoudí za vhodné. Na tuto dobu si 
všichni odváží své masky a nechají si je volně položené na 
obličeji tak, aby jim případně mohli být snadno odebrány. 

Ráno si pak znovu připevní tu masku, kterou mají na obličeji, 
a přečtou případné lístečky, které jim budou v noci 
podstrčeny. Zařídí se podle nich. Více k lístečkům níže. Noc 
končí ranním zvoněním a postavy se následně probouzejí a 
reagují na případné noční změny. Polední a půlnoční zvonění 



 

má pouze informovat, kolik času již uplynulo a bude 
přibližně uprostřed dne i noci. 

Schopnosti postav 

V průběhu noci se projeví několik schopností postav. Jedna z 
nich realizována výměnou masky a jmenovky hráči. Hráč by 
tedy neměl bránit této výměně, zatímco postava spí. 

Dále může hráč během noci dostat lísteček. Pokud bude na 
lístečku symbol srdce a jméno, znamená to, že se dotyčný do 
této postavy zamiloval. Pokud zde je symbol komiksové 
bubliny a vlastnost, znamená to, že se tato vlastnost stala jeho 
převažující vlastností. Pokud bude na lístečku přeškrtnuté 
srdíčko, znamená to, že veškeré vykouzlené zamilování 
opadá, a pokud tam bude přeškrtnutá bublina, opadají veškeré 
změněné vlastnosti. 

Pro zpestření hry budou mít hráči možnost naslouchat 
nočnímu dění, ale prosím nezapomeňte, že vaše postava v 
tuto chvíli spí a z dění v noci si nebude nic pamatovat. 

Některé postavy ve hře mají další schopnosti, o nichž vás 
informují, když je na vás uplatní. 

Pokud nemáte v postavě napsáno, že na vás tato schopnost 
nepůsobí, zachovejte se podle ní. 

Žádná další obrana proti nim ve hře neexistuje. 

Kontaktní hraní 

Hra je o romantice a společně s tím i o lásce a erotice. Pokud 
před hrou nezazněla jiná společná domluva, držte se prosím 
omezení těchto projevů na níže uvedené. Pro vyjádření lehce 
erotického jednání postav ve hře ekvivalentního přibližně 
polibku můžete použít možnosti vzájemného „krmení“ – tedy 
dáte postavě nějakou část občerstvení do úst a ona zpět vám. 



 

 

 

Další možností lehce erotických projevů je dlouhé políbení na 
ručku (obnášející skutečný kontakt rtů s ručkou dámy, nikoliv 
jen náznak). Pokud by vám některý z těchto projevů nebyl 
příjemný, prosím upozorněte na to GM před hrou a domluvte 
s ostatními případně jiné řešení. Za projevení lehké erotiky 
lze také pokládat společné uložení se na noc (věc jinak pro 
danou dobu nepřijatelná). 

Hra ovšem nemá být o sexu a proto se ji prosím k těmto 
věcem nesnažte zbytečně směřovat. 

GM ve hře 

Pokud GM ve hře nehraje jednu z postav je zde v roli sluhy 
nebo strážného. Během hry bude stát v pozadí. Pokud nebude 
jeho zásah do hry potřebný, nebude zasahovat. Pokud do hry 
sám nevstoupí, ignorujte jej a nezatahujte jej do hry; hrajte 
raději s hráči. 



 

Stručně o postavách 

Postavy na hře lze rozdělit do třech skupin. 

Šlechta Dvůr skřítků Řemeslníci 

Theseus Oberon Petr Poříz 

Hippolyta Titanie Mikuláš Klubko 

Egeus Puk Franta Píšťala 

Hermie Hrášek Jana Hubičková 

Demetrius Pavučinka Fortel  

Helena  Hořčička Robin Střízlík 

Lyssander   

Filostrates   

V rámci těchto skupin se postavy znají osobně, napříč 
jednotlivými skupinami spíše ne a bude se v mnohých 
případech jednat o jejich první setkání. 

Skupiny zároveň odrážení společenské postavení a je třeba, 
aby ve hře bylo reflektováno odpovídajícím chováním. 
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Hru na motivy stejnojmenné divadelní hry od Williama Shakespeara 
vytvořila polská skupina Stowarzyszenie Wielosfer  – Kuba Tabisz a 
Ola Kościewicz. Českou verzi úpravou a překladem polské hry vytvořila 
Kateřina „Morgain“ Holendová za pomoci a podpory Magdalény 
„Mirelaridon“ Dariusové. Za pomoc s grafickou stránkou hry děkuji 
Štěpánce “Štěky” Jakešové a Pavlovi “Sunderovi” Mejstříkovi. 


