Pravidla hry AMATEURS
hudební kontext
Ten pocit, když na vás v kotli paří zástup skalních fanoušků, je prostě k nezaplacení.
Společné chvíle na pódiu patří mezi ty nejčistší a nejsilnější zážitky vůbec. Málokdo si však
uvědomuje, kolik za takovým povedeným koncertem stojí práce. Nejdříve je potřeba vytvořit
a nacvičit repertoár, to je každému jasné, ale tím to teprve začíná. Mít amatérskou rockovou
kapelu totiž znamená neustálé hledání průniku časových možností jednotlivých členů.
Domluvit termín zkoušky tak často může být nadlidský úkol, ostatně uvidíte sami! Počáteční
nadšení jednotlivých muzikantů postupně uvadá a v jejich soukromých životech se začínají
objevovat i jiné priority. Jak velkou oběť bude pro společné dílo nutné položit, ovlivňují
barevné kostky, které zastupují jednotlivé členy kapely a určují jejich momentální potřeby.

1. Herní komponenty a význam MUZIKostky
základní varianta hry:
4 barevné MUZIKostky:

1 hudební kariéra (Oktáva):

4 dvojice hudebních žánrů:

4 mixpulty (Členové, Táhla):

4 fanouškovské kotle:

4 díly s koridory odcházení:

4 moduly Techniky:

44 fanoušků:

plnoletá varianta hry:
4 moduly Piva (Profily):

8 Týpků v hajzlu:

6 Impulzů k akci:

1 Promo akce (pouze ve sběratelské verzi):

význam MUZIKostky:
3 Civilní symboly:

Fyzička

Vztahy

2 Hudební symboly:

Peníze

Chuť hrát (2x)

Iniciativa

Na různých místech pravidel vás čeká nepřehlédnutelná informační tabulka:

2. Příprava a cíl hry
Na začátku partie sestavte do čtverce všechny fanouškovské kotle a koridory odcházení.
Doprostřed umístěte hudební kariéru a směrem ven pak mixpulty kapel za každého hráče.
U všech čtyř Členů kapely nastavte Táhla potenciometrů do nejvyšší polohy (-0 dB),
která v daných životních Aspektech značí plné dobití. Vlevo od mixpultu se nachází modul
Techniky, nastavte počáteční úroveň jednotlivých muzikantů na n
 ula hvězdiček. Modul
Piva je určen pouze pro plnoletou variantu hry. Poté si vyberte odnož rocku, kterou budete
reprezentovat. Jeden žeton se svým žánrem umístěte na začátek hudební kariéry a druhý
do svého modulu techniky. Pokud nehrajete ve čtyřech, odstraňte za každého chybějícího
hráče ze hry 11 fanoušků. Nakonec si každý do kotle umístěte svého prvního fanouška
(jedná se konkrétně o matku bubeníka), jehož přízeň máte už v momentě založení kapely.

Cílem hry je získat největší počet fanoušků. V průběhu hry se za každý úspěšný hudební
tah posouváte na hudební kariéře, která odpovídá jedné oktávě. Bílé klapky symbolizují
neveřejné zkoušky a černé klapky jsou koncerty, za které získáváte nové fanoušky. Na konci
oktávy vás pak čeká slavnostní křest CD. Vydat desku jako první však neznamená vítězství,
ostatní hráči totiž mohou ve hře pokračovat a ještě s pořadím zamíchat. Kapela, které se
podaří vydat CD, již o žádného fanouška nemůže přijít a naopak získá jeden vítězný bod
za každé kolo, které ostatní kapely potřebují k dosažení posledního pole hudební kariéry.
Pokaždé, když se kapela s již vydaným CD dostane na řadu, si místo svého tahu přidá jeden
bod na pomocné tabulce znázorňující tento časový bonus:

Pokud budete potřebovat více polí, než kolik herní plán nabízí, můžete pro navýšení svého
časového bonusu použít například svůj druhý žeton označující hudební žánr. Žádný horní
limit pro bonusové vítězné body neplatí, ostatní kapely však k zakončení hudební kariéry
pravděpodobně budou potřebovat jen několik málo tahů. Hra končí až ve chvíli, kdy
všechny kapely dojdou na poslední pole hudební kariéry.

3. Tah hráče
Během svého tahu opakovaně házíte MUZIKostkami a z jednotlivých hodů
si můžete vybírat, které symboly si vzít či nevzít na ruku.
Tah končí až ve chvíli, kdy nechcete nebo nemůžete házet dál.
Každý tah budete muset učinit jednu zásadní volbu, a to určit povahu svého tahu.
Vybrat si můžete mezi Hudebním a Civilním tahem, přičemž každý z nich má jiný efekt.
Smyslem Hudebního tahu je posunout se na hudební kariéře. K tomu však může dojít
pouze tehdy, pokud na všech čtyřech MUZIKostkách nasbíráte Hudební symboly. Navíc
je nutné splnit ještě jednu podmínku - alespoň jeden ze symbolů musí být Iniciativa.

Úspěšný Hudební tah má dva efekty. V rámci Oktávy posunete žeton se svým hudebním
žánrem o jeden půltón nahoru (tedy doprava na klaviatuře) a zároveň posunete u každého
člena kapely libovolné Táhlo o jeden stupeň dolu. Každý člen pro kapelu zkrátka musí
obětovat něco ze svého soukromého života, bez toho není možné posun v rámci kariéry
provést. Pokud by tedy některý člen už neměl co obětovat (úplné vyčerpání ve všech
životních Aspektech), není ani možné Hudební tah provést. Naopak je nutné nejdřív provést
Civilní tah, v rámci kterého u vyčerpaného člena dojde k doplnění některého z Aspektů.

Smyslem Civilního tahu je dobít jednotlivé životní Aspekty a zlepšit Techniku muzikantů.
Narozdíl od Hudebního tahu může být Civilní tah částečný - nemusí se ho tedy nutně
účastnit všichni čtyři členové kapely. Efekt Civilních symbolů je jednoduchý, v rámci
vyobrazeného životního Aspektu (symbol) dojde k posunutí Táhla u odpovídajícího člena
kapely (barva) do nejvyšší polohy plného nabití (tedy vždy na -0 dB). Hudební symboly
mají v rámci Civilního tahu odlišný význam. Chuť hrát (symbol notičky) u odpovídajícího
člena kapely posune Techniku o jednu hvězdičku. Iniciativa v rámci Civilního tahu nic
nepřináší (jedná se o takového negativního žolíka).

PRVNÍ HOD každého tahu
Z prvního hodu všemi MUZIKostkami, který provedete na začátku svého tahu, si musíte vzít
alespoň jednu z nich! Podle toho, který symbol si vezmete jako první, určíte povahu celého
vašeho tahu. V případě Hudebního symbolu (Iniciativa nebo Chuť hrát) bude váš tah
HUDEBNÍ. Pokud si jako první vezmete Civilní symbol (Fyzička, Vztahy, Peníze), bude váš
tah CIVILNÍ.

NÁSLEDNÉ HODY
V každém dalším hodu již máte možnosti tři:
1) vzít si jednu nebo více MUZIKostek a poté těmi zbylými (jsou-li) házet znovu
2) nevzít si žádnou a Podplatit výsledky posledního hodu - poté házet znovu
3) nevzít si žádnou, výsledky Nepodplatit a tím ukončit svůj tah
Jak ale podplatit výsledky hodu? U Civilních symbolů je to jednoduché.
MUZIKostka tvrdí, že má některý člen zrovna potřebu věnovat se něčemu jinému.
Hráč hájící zájmy kapely má však často na situaci jiný názor a na důkaz toho,
že má dotyčný člen dostatek, mu odpovídající životní Aspekt poníží.
Za každou MUZIKostku s Civilním symbolem, která je součástí Podpláceného hodu,
posuňte u odpovídajícího Člena kapely (barva) odpovídající Táhlo (symbol) o jeden
stupeň dolů. Cenou za Podplácení je tedy skutečnost, že muzikanti v jednotlivých životních
Aspektech strádají. Pokud u daného člena kapely již není možné posunout dané Táhlo dolů
(nachází se na spodní úrovni -3 dB), nelze hod Podplatit.
Hudební symboly fungují z hlediska Podplácení trochu jinak, záleží totiž na tom, zda se
jedná o Hudební či Civilní tah. V rámci Hudebního tahu lze Chuť hrát (symbol notičky)
Podplatit, a to zcela zdarma. Pokud se tedy snažíte dohodit Iniciativu a padne Chuť hrát,
nestojí vás opakování hodu vůbec nic.

V rámci Civilního tahu však Chuť hrát (symbol notičky) znamená pilování Techniky a není
tedy možné takový hod Podplatit, protože se muzikanti nemohou jen tak odnaučit svou
Techniku. Symbol Iniciativy také Podplatit nelze. Pokud vám tedy v rámci Civilního tahu
padne při některém z hodů alespoň jeden Hudební symbol, není možné takový hod
Podplatit a musíte si z něj tedy něco vzít.
Podplácení výsledku hodu je základní strategický nástroj pracující s pravděpodobností.
Podplácet budete m
 uset poměrně často. Někdy se však může vyplatit hod podplatit
dobrovolně - tedy nevzít si žádnou MUZIKostku, přestože byste mohli.

4. Zájem fanoušků
Měřítkem úspěchu je pozornost fanoušků, která je závislá na frekvenci a významnosti
veřejných událostí, v rámci kterých je možné vaši kapelu vidět a slyšet. Unikátní, ale
logickou vlastností těchto živých vítězných bodů je skutečnost, že je nemáte jisté.
Zájem fanoušků totiž přirozeně časem polevuje a pokud jej nebudete pravidelně živit
dalšími a dalšími koncerty, bude jejich povědomí o vaší kapele postupně uvadat.
Pokud o vás dlouho neuslyší ani zmínku, tak dokonce úplně zapomenou.

Klíčovým principem hry je právě ta nepříjemná skutečnost, že na konci každého tahu,
ve kterém nedošlo k veřejnému vystoupení kapely (koncert), upadá zájem fanoušků. Tento
proces postupného ztrácení přízně se ve hře označuje jako Odcházení fanoušků a fyzicky
k němu dochází v tzv. koridorech odcházení (z pohledu hráče jde vždy o dva rohové díly po
stranách jeho fanouškovského kotle). K dispozici máte dva koridory s různým počtem slotů.
Dokud jsou fanoušci ve slotech, jedná se pořád o vaše fanoušky.

Představte si, že v kotli máte na základě předchozího průběhu hry hromadu fanoušků. Když
má dojít k jejich Odcházení, neodchází všichni naráz. Vzhledem k tomu, že z kotle vedou
pouze dva koridory, Odchází vždy jen dva z nich (každý jedním koridorem). Pokud ani
v příštích tazích nebudete mít koncert, týká se Odcházení také všech fanoušků, kteří se
v koridorech již nachází. Jednoduše je posuňte o jedno pole ve směru šipek. Jejich sloty
okamžitě zaujmou noví dva fanoušci z kotle, pokud tam ještě nějací jsou. Pro ulehčení práce
můžete fanoušky stojící v koridorech rovnou přeskočit těmi nově Odcházejícími, výsledek
bude stejný.
Pokud v kotli zbývá pouze jeden poslední fanoušek, můžete si vybrat, kterým koridorem jej
pošlete. Samozřejmě to bude ten delší se čtyřmi sloty, protože o takového fanouška s velkou
pravděpodobností nepřijdete. Ke ztrátě fanouška totiž dochází až ve chvíli, kdy ho máte
v rámci Odcházení posunout dál, ale žádný další slot již v koridoru není. V takovém
případě vraťte fanouška do společné zásoby.

Dva po sobě jdoucí tahy bez koncertu jsou tedy z hlediska udržení vítězných bodů ještě
v naprostém pořádku. Od třetího tahu však již budete o jednoho fanouška chudší a od
pátého tahu dokonce o dva. To by se vám ideálně nemělo stávat, nicméně je to především
v druhé části hry poměrně běžné a často se zkrátka nedá nic dělat.
Nové fanoušky získáte prostřednictvím koncertů, festivalů a konečně křtu CD. Tedy za
každý posun na hudební kariéře, při kterém skončíte na černém poli (sběratelská verze)
nebo na horním řádku (cestovní verze). Přírůstek fanoušků postupně roste, odpovídající
hodnotu (1 až 4) najdete v chlívku nad černou klapkou ve formě fandící číslice.

Nové fanoušky umístěte kamkoliv do fanouškovského kotle. Spolu s nimi vraťte do kotle i
všechny fanoušky postávající v obou z koridorů.
Pokud máte získat nové fanoušky a ve společné zásobě jich již není dostatečné množství,
dochází k tzv. Přetahování fanoušků mezi jednotlivými kapelami. Pokud si například máte
vzít tři nové fanoušky a volný je už jen jeden, vezmete si tohoto jednoho posledního a další
dva můžete Přetáhnout ostatním hráčům. Fanoušky si ale nemůžete vybrat podle svého,
jejich pořadí určuje následující klíč.

Přetahovat fanoušky přímo z kotle nelze, jsou ještě plní dojmů z posledního koncertu. Všem
fanouškům stojícím v koridorech odcházení přiřaďte hodnotu, která odpovídá pořadí jejich
slotu. Směrem od kotle tedy “přetáhnutelnost” roste až na hodnotu 4. Fanoušci, kteří zatím
Odcházeli jen jednou, tedy mají hodnotu 1. Nesmíte někomu přetáhnout fanouška, pokud je
ve hře fanoušek s vyšší hodnotou. Pokud je k dispozici více fanoušků se stejnou hodnotou,
přichází na řadu druhotné kritérium. Koridor se dvěma sloty má vždy přednost před tím se
čtyřmi. Fanoušci v delším koridoru jsou totiž věrnější, protože o ně přijdete až s delším
časovým odstupem.

5. Technika a úroveň kapely
Symbol Chuť hrát v rámci Civilního tahu vede u odpovídajícího člena kapely ke zvýšení
Techniky o jednu hvězdičku. Ve chvíli, kdy poslední (čtvrtý) člen dosáhne určitého počtu
hvězdiček, dojde k navýšení celkové úrovně kapely. Úroveň kapely (velké černé kolo) tak
vždy odpovídá počtu hvězdiček Technicky nejzaostalejšího člena (malé barevné kolo).
Pokud v porovnání s alespoň jednou kapelou protihráče dosáhnete vyšší celkové úrovně,
získáváte jednoho nového (Technického) fanouška, kterého však umístíte přímo na modul
Techniky. Platí to za každou rozdílovou hvězdičku zvlášť, takže teoreticky můžete mít
až o tři víc. Modul Techniky u cestovní verze neobsahuje pro Technické fanoušky žádné
připravené místo, při jejich umísťování budete muset improvizovat (jste přeci muzikanti).
V případě sběratelské varianty je modulu Techniky vybaven dvěma speciálními sloty,
ve kterých mohou Techničtí fanouškové um kapely obdivovat ve vzpřímené poloze.
U případného třetího Technického fanouška budete muset opět improvizovat. Tito Techničtí
fanouškové mají také hodnotu jednoho vítězného bodu (každý z nich), ale nevztahují se
na ně pravidla související s Odcházením. Jejich zájem přetrvává, neboť obdivují vysokou
Technickou úroveň kapely.
Herní význam Technických fanoušků však spočívá především v tom, že navyšují počet
fanoušků, které získáváte prostřednictvím koncertů. K hodnotám příjmu nad černými
klapkami tak za každého Technického fanouška připočtěte jedničku. Ve chvíli, kdy
Technicky nejzaostalejší kapela ve hře zvýší svou úroveň, musí všechny ostatní kapely vrátit
jednoho Technického fanouška zpět do zásoby.

6. Plnoletá hra
Neodmyslitelnou součástí muzikantského života je i socializace.
Členové jednotlivých kapel spolu můžou občas zajít na pivo,
nebo sdílet své soukromé aktivity v jednotlivých životních Aspektech.
V rámci těchto aktivit mimo kapelu budou jednotliví muzikanti konfrontováni
s alkoholem a na základě těchto zkušeností si k němu budou vytvářet vlastní postoj.

V plnoleté variantě již budete potřebovat modul Piva, na který umístíte Profily všech čtyř
členů kapely. Z počátku je jejich postoj vůči alkoholu nejasný, čemuž odpovídá prostřední
sloupec s otazníkem. Levý sloupec označený křížkem pak znamená abstinenci a pravý
sloupec alkoholismus. Obě tyto polohy mají své výhody. Abstinenta nejde pozvat na Pivo
a alkoholik má zase vypěstovanou rezistenci vůči jeho účinkům. Jak se ale ve hře chodí
na Pivo a jaké následky to přináší? Odpovědí jsou další dva nové herní komponenty: Impulz
k akci a Týpek v hajzlu.
Impulzů je ve hře celkem šest, 4 barevné se symbolem Piva a 2 černé se symboly Telefonu
a Palce. Každý hráč má v rámci modulu Piva připravené místo pro 2 Impulzy. Pro správný
koloběh Impulzů je potřeba pracovat vždy s osmi místy, proto v případě hry ve dvou nebo
ve třech hráčích použijte i moduly Piva chybějících (imaginárních) hráčů kolem stolu.
V průběhu partie se Impulzy v případě jejich použití jednoduše posouvají dál ve směru
hodinových ručiček, zastaví se vždy na p
 rvním volném místě. Nepočítá se však případné
volné místo téhož hráče, který Impulz právě použil - vždy jej tak dostane někdo jiný.
Na začátku hry je však Impulzy potřeba draftem rozdělit mezi jednotlivé hráče. Začínající
hráč si vybere jeden z Impulzů, umístí jej na svůj modul Piva a zbylých pět předá
následujícímu hráči. Ten si opět jeden vybere a předá zbylé 4 dál. Třetí hráč si vybere jeden
Impulz a zbylé 3 předá poslednímu, který si jako jediný může vybrat dva. Za imaginární
hráče vybírá vždy poslední skutečný hráč. Zbylý - šestý Impulz nakonec dostane třetí hráč.
Pokaždé, když se na imaginárního hráče dostane řada, provede svůj imaginární tah, ve
kterém imaginárně použije jeden Impulz, čímž je jejich koloběh zajištěn. Pokud má
imaginární hráč Impulzy dva, použije ten ze svého pohledu víc vlevo a na jeho místo
přemístí zbylý druhý Impulz. Pokud máte sběratelskou verzi, představuje imaginárního hráče
modul Piva ležící na boku, čímž z ucha půllitru vzniknou potřebná dvě místa.
Jediný Impulz, který lze použít pouze v rámci svého tahu, je Palec. Palec znamená, že
fanouškové mají o dění v kapele zájem, přestože se zrovna nekoná koncert. Na konci tahu,
ve kterém zahrajete Palec, nedochází k Odcházení fanoušků. Telefon naopak můžete
použít pouze během tahu jiného hráče, navíc to musí být Civilní tah. Díky Telefonu se totiž
jedním svým členem kapely připojíte k soukromé aktivitě hráče na tahu a spolu s ním si tak
dobijete odpovídající životní Aspekt. Vždy se však musí jednat o člena stejné barvy a na
odpovídající MUZIKostce musí být Civilní symbol (nelze tedy společně pilovat Techniku
pomocí Notičky). Pokud tedy sledujete ostatní hráče, jak si doplňují své potřeby a zrovna by
se vám také hodila některá kombinace (barva a symbol), můžete si zahráním Telefonu
také posunout odpovídající Táhlo do nejvyšší polohy, jakoby se jednalo o váš Civilní tah.
Klíčovým Impulzem zajišťující interakci jednotlivých hráčů je potom Pivo. Pokud zahrajete
Pivo, člen vaší kapely v barvě odpovídající Impulzu se stává Iniciátorem této večerní
aktivity. Na Pivo však nejdete nikdy sami, pozvat totiž můžete stejnobarevného člena
některé z ostatních kapel, který se tak nuceně stává Obětí plánu. Pokud má někdo
z ostatních hráčů potřebu se socializovat, může se - zcela dobrovolně - lákavého večera
u Piva také zúčastnit. Následky však ponese každý zvlášť, přičemž bude u jednotlivých
členů vždy záležet na předchozích zkušenostech s alkoholem. Z těch totiž vyplývá postoj
jednotlivých členů kapely vůči alkoholu resp. pozice jejich Profilů na modulu Piva.

Pokud jde na Pivo začátečník (prostřední sloupec), bude to mít vždy neblahý efekt. Tento
člen se totiž z pochopitelných důvodů nebude moct následujícího tahu kapely zúčastnit.
Na znamení jeho nepoužitelnosti umístěte na prostřední Táhlo žeton Týpka v hajzlu.
Podstatné je, že nikdy nelze házet MUZIKostkou v barvě střízlivějícího člena, jeho tah totiž
bude spočívat pouze v střízlivění samotném. Na konci tahu nezapomeňte žeton Týpka
v hajzlu odstranit, příště už se tento člen bude kapelového dění opět účastnit (snad). Zbytek
kapely je mezitím nucen provést zbylými MUZIKostkami pouze částečný Civilní tah.
Všechno zlé je však pro něco dobré. Oběť se totiž na základě této nepříjemné zkušenosti
stává abstinentem (levá pozice Profilu) a abstinujícího člena není možné pozvat na Pivo.
Iniciátor tak radikální postoj nemá a odnáší si jinou formu zkušenosti - částečnou rezistenci
vůči alkoholu. Takový člen kapely je považován za alkoholika (pravá pozice profilu)
a jakákoliv další konzumace alkoholu tak na něj bude mít mírnější dopad. Pokud jde na Pivo
alkoholik, má 50% šanci, že bude druhý den normálně fungovat. O výsledku totiž rozhodne
hod MUZIKostkou. Pokud padne Civilní symbol, bude i alkoholikovi po Pivu zle a obdrží tak
žeton Týpka v hajzlu. Padne-li však Hudební symbol, nezanechá na něm Pivo žádné
následky.
Vzhledem k povaze efektu nelze Pivo zahrát v průběhu házení MUZIKostkami iniciátora
ani oběti. Pozvat někoho na Pivo tak můžete na začátku či na konci svého tahu, na začátku
či na konci tahu Oběti, nebo kdykoliv v průběhu tahu jiného hráče, než je Oběť plánu.

7. Promo akce
Čtyři rotační bubny s Promo akcemi ve hře slouží jako nová příležitost, jak získat fanoušky
a udržet jejich zájem. Každý buben obsahuje tři Promo akce s různou kombinací symbolů.
Na začátku hry jednotlivé bubny náhodně nastavte jednou plochou nahoru, tyto čtyři
viditelné plochy představují dostupné příležitosti pro všechny hráče. Zbylé dvě plochy
každého bubnu jsou v tuto chvíli nedostupné a do hry se dostanou až po realizaci horní
Promo akce. První hráč, kterému se v rámci jeho Civilního tahu povede naházet některou
ze čtyř dostupných kombinací, danou Promo akci realizuje a potom dle libosti nastaví
buben na jednu z doposud nedostupných ploch.
Realizace Promo akce má dva efekty. Za prvé na konci úspěšně odpromovaného tahu
nedochází k Odcházení fanoušků. Za druhé kapela může na základě Proma ještě získat
nové fanoušky. Počet fanoušků získaných prostřednictvím Promo akce je znázorněný
fandící číslicí na hudební kariéře. Buben se třemi stejnými symboly (úplně vlevo) kapele
přivede 1 nového fanouška, buben se dvěma dvojicemi symbolů 2 fanoušky, buben se
čtveřicí stejných symbolů 3 fanoušky a poslední buben (úplně vpravo) potom žádného,
neboť dosažení uvedených podmínek zase takovou práci nedá.

