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MAFIE
Často kladené otázky ke hře
doplněk pravidel, verze z 5. 3. 2014
1) Lovení
Platí, pokud mi při lovu můj mordýř šáhne rukavicí třebas jen na kotník?
Ano. Platí jakýkoli dotek kamkoli. Jde skutečně pouze o symboliku. Platí tedy i např. dotek zezadu.
Rukavička je pouhým milosrdným pohlazením zastupujícím výstřel.
Když si nasazuji rukavici na levou ruku k bránění, musí být, aby byla účinná, nasazena správně?
Tj. každý prst na svém místě?
Ano. Pokud vám tedy mordýř neodpustí, že ji máte nasazenou špatně. Je to jako revolver, těžko
budete cílit a někoho ohrožovat, pokud nenajdete kohoutek. Stejně to platí samozřejmě i při lovení
pravou rukou – žádné polovičaté nasazení se nepočítá.
Mohu svému mordýři utéct?
Ano, pokud ho uvidíte včas, tak to lze. Především při tom ale dávejte pozor, abyste nespadli pod
auto! O riskantních honičkách hra není. Pokud by vaše oběť začala provádět něco riskantního, nechte
ji být. Nestojí to za to! Případné porušení těchto zásadních principů může být i důvodem
k diskvalifikaci – na straně utíkajícího i honícího.
A jak je to s bráněním, musím při útěku rukavičku lovci ukázat - otočit se atd., nebo stačí, když si ji
stihnu nasadit?
To už je opravdu detail a těžko takto obecně soudit. Záleží na situaci. Vždy jde o vaši dohodu. A mělo
by to co nejvěrněji představovat skutečnost. Spíše by tedy skutečně mělo dojít k možnosti utíkajícího
„ohrozit“ lovce – což je asi těžko představitelné, pokud by rukavice byla nasazena pouze někde
v kapse či bundě.
Mohu svou oběť chytnout za batoh, aby mi neutekla?
V žádném případě! Žádné chytání, strhávání, bránění v pohybu, vrážení není přípustné! Opět, jakékoli
chování takového druhu je důvodem k okamžitému vyřazení ze hry. Pokud už by vám oběť utíkala,
stačí, že se k ní přiblížíte na vzdálenost, kdy byste se jí rukavičkou mohli dotknout. Pokud by náhodou
na vaši výzvu, že je po ní, nereagovala, nechte ji být a řešte s ní danou věc dodatečně. Třeba ji
pozvěte na kafe – takovou nabídku rozumná oběť nemůže odmítnout. Případně se obraťte na
organizátory.
Není proti pravidlům přijít až ke dveřím bytu oběti, zazvonit a počkat až otevře?
Je to v pořádku. Pokud člověk vyplní na kartu svou adresu, musí počítat s tím, že bude loven i doma.
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Je jasné, že nemůžu útočícího mafiána napadnout a bránit mu v sejmutí mě. Ale co takovýhle
příklad: Běžím, za mnou běží můj mordýř, proběhnu dveřmi, zabouchnu je (včas, abych ho jimi
nemohl ohrozit) a držím je, dokud nevytáhnu bílou rukavičku k obraně?
Opět hlavně pozor na zdraví, ať se neporaníte. Čistě teoreticky by ale – v případě, že by dveře byly
zavřeny OPRAVDU včas – nebyl takový postup utíkajícího proti pravidlům.
Pokud jdu někoho lovit a budu se chovat natolik nenápadně, že ještě ani nenasadím bílou rukavičku
a on už bude přede mnou mávat tou svou, je mou povinností přiznat, že jsem skutečně jeho
mordýř? Nebo se můžu nechápavě zadívat "co to ten divnej člověk s tou rukavicí dělá" a předstírat,
že jsem jen civilista (samozřejmě pak půl hodiny útočit nebudu)?
Pokud se tě přímo zeptá, zda jsi v dané chvíli jeho mordýř, měl bys mu pravdivě odpovědět. Jinak se
ale můžeš tvářit, jak chceš.
Musím používat skutečně rukavičku z tanečních?
Může to být libovolná podobná bílá prstová rukavice. Nejlevnější jsou ty z pracovních potřeb.
Je možně, abych svou oběť zabil i mimo území Prahy?
Ano. Hra se sice hraje převážně na území Prahy, pokud si ale dáte tu práci a vyrazíte za někým mimo
město, je to samozřejmě možné.
Co všechno můžu psát jako mordýř do reportů na webu?
Cokoli, co souvisí s mordem. V libovolné formě, osobě či stylu. Orgové si to rádi přečtou. Některé
reporty jsou vskutku povedené.
Nepište ale věci organizační, k pravidlům, stížnosti atd. To prosím oddělte a nezávisle pošlete na
mafiánský e-mail.
Jsou z obecně přístupných míst některá vyloučena? Jsou nějaké oblasti, kde se nesmí hrát?
Obecně nejsou. Nicméně je dobré vybírat místa pro lov s citem. Problematické jsou například školy,
kde hraje Mafii více lidí. Zaměstnanci už pak poměrně pochopitelně začnou být často dost nevraživí.
To je potřeba zohlednit. V případě problémů je nutné se vždy omluvit a vyklidit pole. Navíc je v zájmu
celé hry, aby nebylo poškozeno její dobré jméno a aby se její hráči nestali terčem kritiky.
V případě, že na problémy tohoto typu narazíte, kontaktujte organizátory. Je pak například možné
území dané budovy ze hry vyloučit.

2) Porušení pravidel, nejasnosti, neshody
Co když já tvrdím, že jsem oběť ulovil, a ona tvrdí, že ne?
Stejně jako ve všech ostatních případech je na prvním místě vaše dohoda. Vyřešte to osobně, v klidu
a bez emocí. Případně spolu na fóru. Pokud byste se dohodnout nedokázali, obraťte se na
organizátory. Obraťte se na ně i v případě, že zaznamenáte, že někdo porušuje pravidla či se chová
nepatřičně!
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3) Karta
Co když zapomenu, co jsem napsal na svou kartu?
Podívejte se do svého hráčského profilu a zkontrolujte, co jste o sobě napsali.
Co když ztratím kartu své oběti? Co když je karta nečitelná?
Kartu oběti naleznete ve svém hráčském profilu, v případě ztráty či nečitelnosti je nutné ji vytisknout
a nosit tuto novou stále u sebe místo té původní.
Co když se změní info, které jsem napsal na kartu?
Informujte o tom v seznamce na fóru, ať váš mordýř nečeká někde zbytečně. Smyslem hry je lovit,
nikoli se někde zašít a demotivovat tak aktivní hráče!
K jakému momentu musí být fotka, kterou dávám na kartu, aktuální?
Musí odpovídat tvé podobě v době srazu. Nicméně v rámci jakéhosi morálního apelu doporučujeme,
aby byla aktuální v průběhu celé hry. A v případě, že se po srazu nápadně proměníš (včetně např.
brýlí), je dobré o tom svého lovce přinejmenším informovat, či mu lépe poskytnout novou podobu.
I s dobrou a aktuální fotkou je často velmi obtížné svou oběť poznat. A jak už bylo řečeno výše,
smyslem hry je především lovit. Není totiž nic otravnějšího, než čekat 2 hodiny někde v mrazu před
školou a pak si nechat oběť proklouznout jen kvůli tomu, že není možné ji poznat.
Ještě než se skutečně zaregistruji, mám dotaz. Jak to většinou funguje v realitě: je možné, že mě
někdo půjde lovit do práce?
Možné to je, ale pokud napíšeš na kartu, že si nepřeješ, aby tě někde lovili (například, že tvoji
kolegové opravdu nemají smysl pro humor), většinou se to respektuje. Je pak ale třeba mít dostatek
jiných informací - míst a časů, kde je možné tě sejmout.
Ve skutečnosti jsou ale právě kolegové v práci častými konfidenty - loni to byl dokonce generální
ředitel jedné nejmenované společnosti.
Chtěla bych znát správné množství informací, které vyplnit na kartu. Přijde mi, že když to bude
přesné, není nic jednoduššího než mě najít. A naopak, když to bude obecné, je to úplně nemožné.
Univerzální recept není. Inspirací mohou být vzorové karty na webu. K informacím asi toliko: je to to
jediné, co má tvůj mordýř k dispozici. Jestli napíšeš odkaz na svůj blog (facebook, web...) či tam
dopodrobna popíšeš svůj rozvrh je tvoje věc. Během registrace to pak buď schválíme, nebo dáme
k dopracování, aby byla úroveň zhruba srovnatelná. Důležité je, abys byla vypátratelná, aby se
zkrátka hrálo. Doplňovat a upřesňovat se pak dá i v průběhu hry na fóru...
Obecně tedy raději přesné a konkrétní informace – i tak je dost těžké někdy si udělat čas, člověka
vypátrat, poznat ho a nenápadně ho sejmout.
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4) Spolupráce s civily a ulovenými
V pravidlech je jasně napsáno, že mafián smí spolupracovat s civily...
Pokud půjdu na svou oběť s jedním nebo i více spolupracovníky a má oběť si všimne jich, ne mne.
Vytáhne rukavici a bude se jim bránit. Spolupracovníci zmizí, já zůstanu. Smím lovit, ačkoliv jsem
viděla bílou rukavici, ale má oběť ji neukazovala mně?
Záleží na okolnostech, situaci, účastnících...tady už se zkrátka dostáváme hodně do detailů, které
nelze dopředu přesně postihnout. Pokud ale budeme vycházet z pravidel, pak civilové asistovat
ulovení mohou. Nesmí však o sobě tvrdit, že jsou hráči, že loví. Je třeba vyjít z toho, že jsou to tvoji
kumpáni. Pokud oni něco pokazí, sankci pocítíš i ty. Pokud se oběť nezeptá a je zřejmé, že jsi nebyla
zpozorována (tedy že obrana nebyla směřována i vůči tobě), pak víceméně lovit můžeš.
Na druhou stranu v případě, kdy se kumpáni chovají nevhodně či příliš výrazně a oběť se jim brání, by
obrana měla způsobit minimálně to, že vyklidí pole. Aby zkrátka kolem oběti nepoletovali tak dlouho,
až ji to přestane bavit a přestane být ostražitá (v reálu by je nejspíš postřílela bez ohledu na to, že
nemá za úkol je sejmout :-)
O své oběti vím, že má známého, kterého znám i já. Ten však nehraje. Požádám ho, aby dotyčného
pozval v mnou určený čas na limonádu. Se známým se dohodnu, že půjdou parkem, kde budu čekat,
a oběť ulovím? Povoleno, či zakázáno? A můžu využít i hráčů hrajících Mafii?
Toto je klasický příklad, který je nesporně v pořádku. Ohledně zapojení civilů či ulovených hráčů je to
bez diskuzí. Zapojovat do lovu aktivní hráče by se ale nemělo.

Finance
Je účast ve hře nějak zpoplatněna?
Není. Účast jako taková je zdarma. Je však nutno počítat s platbou ca 50 Kč na pokrytí nákladů
úvodního srazu atd. Tyto peníze se vybírají přímo na něm.

Slovo závěrem k pravidlům a FAQ
Otázky, ale především odpovědi, nikdy nepokryjí veškeré situace, které se během hry mohou objevit.
Proto je na prvním místě vždy třeba jednat s mafiánskou ctí, důvtipem, slušností a nadhledem.
Mafiáni přeci jednají v rukavičkách a umí se jako praví gentlemani dohodnout.
Teprve v případě nouze sahejme k pravidlům, FAQ či se obracejme na arbitry v podobě orgů! Kouzlo
Mafie nespočívá v hledání skulinek v pravidlech, ale v hledání dobrých nápadů při lovu - i po něm...

Hodně štěstí!
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