PRAŽSKÁ HLÍDKA.cz
http://www.prazskahlidka.cz

Aktuality
Aktuality
11.11.2018
upravena pravidla Jasnovidce/Vykladače, prosíme hráče postav s těmito specializacemi aby si pročetli svá aktuální
pravidla
10.11.2018
Upravili jsme Silvův myšlenkový rituál.
Sken má doplněno jak se chová vzhledem k empatii.
Doporučujeme zkusit (pokud to již neděláte) číst pravidla ze systému kde máte zadané postavy a píšete reporty.
Pomůžete nám tím odhalit případné chyby v systému. Do budoucna plánujeme mít pravidla jen v systému s postavami editovat pravidla na dvou místech je velmi časově náročné.
U rituálu oživení došlo k drobné, ale podstatné úpravě.
Zde: http://www.prazskahlidka.cz/sero přibyl odstavec o Šerých jménech
9.11.2018
Došlo k podstatným změnám pravidel upírů, prosíme hráče upírů aby si důkladně pročetli svoje pravidla (i stropová).
Schopnost extrémní síla má drobnou změnu v popisku a snad už konečně naprosto přesně nadefinováno kdo koho udrží. :)
Všem postavám, které to chtějí vědět, je obecně známo (kvůli úprávám pravidel), že upíři se dokáží proměňovat
okamžitě - již od nízkých kategorií.
2.3.2018
TEMNÝ ŠTÁB - Pod Bohdalcem 150
SVĚTLÝ ŠTÁB - Na pěšinách 23
1.3.2018
Změny u kladiva osudu a odeklínacího rituálu.
28.2.2018
Odkazy na Trollmarket, Jinou Pravdu, Banku a systém s postavami nově pod záložkou HERNÍ ODKAZY
24.2.2018
Po zalogování je v záložce SVĚT přístupná nová stránka s poměrem sil v Praze.
24.2.2018
VÍTEJTE V SYSTÉMU
Přidělili jsme vám postavy.
Naklikejte si co máte mít.
Systém je ještě v beta verzi :)
Umí mnoho, ale ještě nezohledňuje staré ceny kouzel a bonusové věci ze specializací. Tedy máte mnoho expů. My vám to
pak zkontrolujeme a přebytečné sebereme :)
Stropová pravidla, co máte v postavách, přibudou snad během víkendu.
V případě problémů prosím použijte formulář pro hlášení chyb systému.
Do systému se můžete přihlásit hlidky.ernies.cz/sign/in
Uživatelé s přidělenými postavami mají nyní otevřeny další funkce systému:
1) Prosím, doplňte si informace k postavě: Kdo je kdo a Co se povídá slouží k veřejným informacím o postavě a budou
zobrazeny na stránce Kdo je kdo. K postavě si prosím přidejte fotku a symbol.
2) V detailu postavy si můžete k postavám přidávat kouzla. Prosím, přidejte si ta, která jste se již naučili. Kouzla
jdou jak přidat, tak odebrat a to až do doby, než Vám budou schváleny organizací.
16.2.2018
Pravidla pro děti na Hlídkách
Děti na Hlídkách jsou povoleny.
TOHLE PLATÍ PRO VŠECHNY - DĚTEM SE NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NIC STÁT.
ZLATÉ PRAVIDLO - NEBUĎTE DEBIL.
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Za děti si po celou dobu co jsou s rodiči ve hře odpovídá rodič.
Děti jsou neherní osoby - prostě jako ostatní civilisti. Bavte se o nich, ňuchejte je, ale neubližovat, neunášet a
speciálně pro upíry a vlkodlaky - NEŽRAT ANI NEVYSÁVAT.
V případě, že je RODIČ s dítětem terčem útoku či únosu. Domluvte se. RODIČ automatický prohrává, neuteče, nekouzlí,
nepere se.
Pokud se dítě dostane do bojové situace - tak rodič či jím pověřená osoba opouští bojiště (klidně s pokřikem DÍTĚ).
16.2.2018
Registrace - pro ty co potřebují placky a tak bude 1.3. od 18:00 - místo ještě upřesníme.
14.2.2018
Organizační vstupy plánujeme:
víkend 2.3. v Pátek od 18:00 - neděle 4.3. cca 23:30, aby končil poslední quest...
v týdnu pondělí 5.3. - čtvrtek 8.3. od cca 18:00 - cca 23:30, aby končil poslední quest... /čtvrtek bude odpočinkový/
víkend 9.3. v Pátek od 18:00 - neděle 11.3. cca 23:30, aby končil poslední quest...
v týdnu pondělí 12.3. - čtvrtek 15.3. od cca 18:00 - cca 23:30, aby končil poslední quest... /pondělí a úterý budou
volnější odpočinkové/
víkend 16.3. v Pátek od 18:00 - sobota 17.3. hra asi bude končit v 18:00 a pak hned naváže afterparty
14.2.2018
Upraven upíří legální lov.
9.2.2018
(Ano, jsme vrcholně koordinovaní a aktuality precizně časujeme.)
Došlo ke drobným úpravám/zpřesněním v rituální magii v obecném postupu na začátku a u tvůrcova rituálu. Dále pak v
pravidlech postav ovládajících rituály - u podob koncentračních ohnisek. Změny jsou vyznačeny červeně.
9.2.2018
Jak to bude s reporty?
První report pátek 2.3. - pátek 9.3. se odevzdá do soboty 10.3. 23:59:59 max 10 exp
Druhý report sobota 10.3. - 17.3. se odevzdá do 31.3. 23:59:59 max 10 exp
8.2.2018
PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO STÁVAJÍCÍ POSTAVY JE STÁLE OTEVŘENÉ
PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO NOVÉ POSTAVY JE OTEVŘENÉ
- na přidělení postavy v novém systému prosím ještě chvilku počkejte. Potřebujeme dodělat jen drobný update (služební
cestu nevymyslíš). Postavy máme v systému připravené a hned jak se update provede přidělíme vám je k účtu.
31.1.2018
Přihlašování pro stávající postavy otevřeno
31.1.2018
NOVINKY A ZMĚNY
OBECNÉ
Hlídky budou dostávat týdenní příděl zásahů
Zásahy nebudou vypisovány na jméno a nebudou expirovat, jde s nimi tedy i obchodovat.
-Zásahy jsou obecně nedostatkové zboží
- Rámcové ceny
--7k/1000e
--6k/1500e
--5k/3000e
--4k/5000e
--3k/6000e
--2k/8000e
--1k/13000e
Přibude nový systém boje světla a tmy
-Vaše akce budou mit dopad na rovnovahu sil v Praze
-Vychýlení obsahuje 3 stupně
--Dosáhneli vychýlení první stupeň získá daná strana bonus
--- - 5mg cena pobyt v šeru
--- Větší příděl zásahů od centrály na další období
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--- Obyvatelům dané strany se v Praze žije lépe
--Dosáhneli vychýlení druhý stupeň získá daná strana bonus
--- - 5mg cena pobyt v šeru
--- - 5mg z ceny kouzlení a schopností
--- Větší příděl zásahů a peněz od centrály na další období
--- Obyvatelům dané strany se v Praze žije výrazně lépe
--- Obyvatelům druhé strany se naopak žije hůř a mají tendenci se stěhovat pryč
-- Dosáhneli vychýlení třetího stupně získá daná strana bonus
--- - 5mg cena pobyt v šeru
--- - 5mg z ceny kouzlení a schopností
--- Větší příděl zásahů a peněz od centrály na další období
--- Obyvatelům dané strany se v Praze žije skvěle
--- Větší odliv obyvatel druhé strany
- Mezi běhy půjde použít zásahy k ovlivnění této stupnice
Stropová pravidla dostane hráč k dispozici ihned jak dosáhne maximální možné kategorie, tedy ihned se dozví, že je na
stropě, ne až se bude snažit postoupit na další kategorii.
Za 6000 herních euro si lze koupit 1exp.
- Stači napsat na herní mail zprávu a v BTB zaplati 6000e na účet 123123123
Přes obchodníky či různá CP půjde prodávat věci “mimo” Prahu.
Nový systém na správu postav
- ODKAZ
- REPORTOVÁNÍ CHYB ODKAZ
Nová postava
- začíná na 6k
- dostane 20xp
Smrt/změna postavy
- Dostanete 60% expů původní postavy (maximálně 130xp, minimálně jako nová postava)
- Začínáte od 7k.
- Můžete si vzít maximálně 4k.
- Celá postava podléhá schválení (antiMunchkin)
Honocení reportů
- Kdo neodevzdá report dostane 3xp
- Kdo odevzdá report dostane alespoň 5xp
- Maximum expů za report je 10xp
- Pokud má report více než 2A4 prosíme napsat na začátek půl stránkové (maximálně) shrnutí
VEKLKÁ DOHODA A INKVIZIČNÍ VYHLÁŠKY
- Velkou dohodu jsme zjednodušili.
- Doporučujeme si ji přečíst.
- Důležité změny:
-- U Zásahů navýšeny čerpání
-- Hlídky nebudou mít právo držet zadržené věčně
-- Zmizela automatická povinnost vypsat protizásah či zásahy za přestupky - kompenzaci si domluvte
vrámci vyjednávání nebo to můžete žalovat u inkvizice
Obecná pravidla
- Dopsána pasáž o padělání a hackování.
KOUZLA
- Upraveno
- Upraveno
- Upraveno
- Upraveno
- Upraveno

kouzlo
kouzlo
kouzlo
kouzlo
kouzlo

Amplify damage
Dominanta
Slabost
Marioneta
Retransformace

SPECIALIZACE
Zařákavač / Vědma
- dopsáno, že můžou učit rituální magii jen mágy
Jasnovidec / Vykladač
- Čerpání hodnoty 11Mg/osoba, 21Mg/osoba a 30Mg/osoba.
Léčitel
- Čerpání hodnoty 11Mg/osoba, 21Mg/osoba a 30Mg/osoba.
Obrateň
- Vícero úprav
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- Přidána stropová pravidla
Upír
- U Třetí kategorie dopáno u MG DEF 1 (nesčítá se s bonusem transformace)
- Upíří souboj o nadvládu nové pojetí - upíři se dozví

21.1.2018
Slyště, slyšte!
Už jen 10 dní ke spuštění přihlašování pro existující postavy!
Jak jsme inzerovali, půjde si koupit za herní měnu (Jiná Eura) expy!
Cena jednoho expu je stanovena na 6000e.
VB
14.1.2018
Probihaji kosmeticke zmeny v pravidlech. Je mozne, ze nektere zmeny se vam budou zdat spis jako plastika z aligatora
na jezevcika, ale presto vas prosime - dotazy bud do tohoto formulare a idealne az po oznameni ze vsechny upravy jsou
hotove.
VB
12. 11. 2017
Mg.DEF nemůže nikdy přesáhnout hodnotu 5. I v případě, že součet Mg.DEF postavy vychází vyšší, zastaví se vždy na
hodnotě 5.
(Například mág Bedřich je superborec a má mimo Šero Mg.DEF 4. Když vstoupí do Šera, teoreticky by měl dostat ještě
+2, nicméně hodnota se zastaví na Mg.DEF 5.)

16. 02. 2017
Postavy, které ovládají Tvůrcův rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vytvořenými předměty,
které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami a mimo zřídlo). K výrobě
těchto předmětů nesmí být zapotřebí rare surovina. Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před
začátkem hry.
Postavy, které ovládají Aditivační rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vyrobenými krevními
náhradami, které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami a mimo
zřídlo). Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před začátkem hry.
Pozor, v případě, že postava ovládá Aditivační i Tvůrcův rituál, může k výrobě předem použít pouze jeden z nich.

24.3. 2016
Došlo ke změně způsobu hlášení čerpání a rituálů, pečlivě si prosím pročtěte nové instrukce zde a postupujte nadále
podle nich. Díky.

21.11.14
Analytické je nyní dostupné na Tapatalku!
Stáhnout Tapatalk:
http://tapatalk.com/m?id=4&referer=192439
Přidat toto analytické do Tapatalku:
http://tapatalk.com/...&id=4&openinapp=http%3A%2F%2Fwww.prazskahlidka.cz%2Fforums%3Fchannel%3Dinvite
(Pokud tento odkaz nefunguje, jednoduše v Tapatalku vyhledejte "www.prazskahlidka.cz" na kartě Procházet.)
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20.11.14
!!!DŮLEŽITÉ!!!
Prosím, respektujte všichni pravidlo, že analytická fóra Hlídek NENÍ MOŽNÉ HACKOVAT. A to ani v případě, že byste se
dostali k přihlašovacím údajům hlídkařů. Nejsme schopni reálně zařídit obrany, které by tato fóra ve skutečnosti
měla, proto prosím - NEDĚLEJTE TO, TAKHLE TO NEFUNGUJE.
Oproti tomu BIStra a bankovní účty "hacknout" lze. Pokud se nějak dostanete k cizím údajům, prosím, do toho. Ale
nepokoušejte se prosím o reálné hackování, za oběma systémy stojí mnoho a mnoho hodin práce, které se jejich
administrátoři věnují ve svém volném čase, a pokud jim nějakým takovým útokem tyto systémy zboříte, budete jim bez
milosti předhozeni.
Děkujeme!
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