PROGRAM | SCHEDULE
STŘEDA

WEDNESDAY

18:30–23:00

Večeře (grilování)

Dinner (BBQ)

20:00–21:00

Přihlašování k soutěžím (na baru)

Game Events Sign-up (bar)

20:00–00:00

RPG – Sezení č. 0 (jídelna)

RPG – Session #0 (dining room)

ČTVRTEK

THURSDAY

07:30–10:00

Snídaně

Breakfast

10:00-12:30

RPG – Sezení č. 0 vol. 2 (venku)

RPG – Session #0 vol. 2 (outside)

12:30-14:00

Oběd

Lunch

14:00-15:30

Gladiátorské hry (venku)

Gladiator Games (outside)

15:30-16:30

Geek roundtable (Geek Room)

Geek roundtable (Geek Room)

16:30-18:00

Dogplay (SIG Room)

Dogplay (SIG Room)

18:00-19:30

Večeře

Dinner

20:00-21:00

Skutečných 50 odstínů šedi (SIG Room)

True 50 shades of gray (SIG Room)

21:00-23:00

Videodance (hlavní sál)

Videodance (Main Hall)

22:00-23:00

Noční hra (venku)

Night Game (outside)

23:00-00:00

Truth or Dare česky (SIG Room)

Truth or Dare in Czech (SIG Room)

PÁTEK

FRIDAY

07:30–10:00

Snídaně

Breakfast

10:30-12:00

Vozatajské závody (venku)

Coach pulling competition (outside)

12:30-14:00

Oběd

Lunch

14:30-15:00

Skupinové foto (před hlavním vchodem)

Group photo (main entrance)

15:00-17:00

Arduino Workshop (Geek Room)

Arduino Workshop (Geek Room)

17:00-18:00

Svět amatérského rádia (Geek Room)

The ham radio world (Geek Room)

18:00-19:30

Večeře

Dinner

20:00-21:30

Fursuiter Show (hlavní sál)

Fursuiter Show (Main Hall)

21:30-00:00

Furdance s DJ LD (hlavní sál)

Furdance with DJ LD (Main Hall)

22:30-00:00

Truth or Dare anglicky (SIG Room)

Truth or Dare in English (SIG Room)

SOBOTA

SATURDAY

07:30–10:00

Snídaně

Breakfast

10:30-11:30

SLA: 3D tisk z pryskyřice (Geek Room)

SLA: 3D printing with resin (Geek Room)

12:30-14:00

Oběd

Lunch

14:00-15:00

Psí hry (venku)

Doggie games (outside)

15:30-17:00

Bruchenball (venku)

Bruchenball (outside)

18:00-19:30

Večeře

Dinner

20:00-21:30

Riskuj! (hlavní sál)

Jeopardy! (Main Hall)

21:30-00:00

Furdance s DJ LD (hlavní sál)

Furdance with DJ LD (Main Hall)

NEDĚLE

SUNDAY

07:30–10:00

Snídaně

Breakfast

12:30-14:00

Oběd

Lunch

Aktuality a změny programu najdete na Telegram kanálu https://t.me/zodiacon
News and program updates are posted to Telegram channel https://t.me/zodiacon

RPG – Sezení č. 0

[Sigmar]

RPG – Session #0

[Sigmar]

Lekce věštění z mnohostěnných runových kamenů a ovlivňování

Free lesson on polyhedral runestone augury and influencing the

budoucnosti. (Spočítám si vás, řekneme si co, kdy, kde a jak se bude

future. (Headcount, what, where and how will we play... and the

Psí hry

Doggie Games

hrát a v jakém jazyce.)

[Altair]

language to be used.)

[Altair]

Fenrir s tímto bodem programu zásadně nesouhlasí a doporučuje

Fenrir highly disapproves of this SIG and recommends that all canines

všem psovitým se vyvarovat stužek, nitek a malých provázků! Pokud

stay away from ribbons, threads and small strings! If you choose to

psovoda tak jeho psa... a pro ty nejlepší i odměna.

that will test both Dog and Master and the best of you will, possibly,

se i tak hodláte účastnit, čekají vás úkoly které otestují schopnosti jak

participate depsite all this, you will be subjected to a series of tasks
be rewarded at the end.

Bruchenball

[Moondancer]

Jde o velice oblíbenou vikinskou hru, kde je zapotřebí chytrosti, šarmu

Bruchenball

[Moondancer]

Very popular Viking game where your cleverness, charm and soft

a jemných způsobů. Vytvořte tříčlenné týmy a přijďte si zahrát o tři

manners will find their place. Create a three-fur teams and come play

litry kvalitní medoviny

and win some interesting prizes!

15 let s ČSV aneb Skutečných 50 odstínů šedi

[Altair]

Co obnáší soužití se psem, který je ze třetiny vlk? Kterému se přezdívá

15 years with CSW or True 50 Shades of Gray

[Altair]

Night Game

[Sigmar]

Altair’s wolfdog stories. Event in Czech language only.

„pomsta Pohraniční stráže“? Nikdy se nebudete nudit, ale docela
často si to budete přát. Altairovy psí historky vás pobaví a možná
přivedou k vlkošedému štěstí.
Noční hra

[Sigmar]

Smrtelníci! Zlotřilý Loki (opět) zcizil Mjollnir (a pár dalších věcí) a

Mortals! The diabolical Loki has (yet again) stolen Mjollnir (and a few

schovává se mezi vámi! Jeho podlá magie jej zahaluje před zraky

more things) and hidden himself amongst you! His vile magicks hide

chytrost, sílu a sílu tím, že božské artefakty najdete a vrátíte! ...řekl by

honor, strength, courage, sharp wit, strength and strength by finding

Thor, kdyby se necítil příliš trapně kvůli tomu že zase ztratil svůj och-

the divine artifacts and returning them to their rightfull owners! ...is

ostatních bohů a je tedy na vás prokázat odvahu, čest, sílu, odvahu,

mocný artefakt. Takže...

him from the eyes of all other gods and so it falls to you to show valor,

definitely what Thor would say if he wasn't as badly embarassed
about losing his oh-so-mighty artifact again. So...

Vozatajské závody

[Altair]

Wagon Pulling Competition

[Altair]

Koně, haskouni, malamuti a další tažná plemena, zbystřete! V této

Horses, huskies, malamutes and other beasts of burden! In this

vozataji!

teamwork with your handlers.

soutěži budete moci prokázat svou sílu, obratnost a souhru se svými
Svět amatérského rádia

[Jamu]

competition you’ll get a chance to show your strength, dexterity and
The ham radio world

[Jamu]

Navštivte fascinující svět amatérského rádia. Jamu vám ukáže základy

Visit the fascinating world of amateur radio. Jamu will show you the

Fursuiter Show

Fursuiter Show

radioamatérské komunikace a zodpoví vaše otázky. Anglicky.

[Moondancer]

basics of ham radio communication and answer your questions.
[Moondancer]

Letošní Fursuiter show bude ve znamení Vikingů. Přijďte se podívat,

This year's fursuiter show will be in Vikings style. Come and see

zda naši fursuiteři dokážou být stejně tak drsní a zruční, jako drsní

whether our fursuiters can be as raw and handy as the old Vikings.

SLA: 3D tisk z pryskyřice

SLA: 3D printing with resin

vikingové.

[Janys]

[Janys]

Šperky, postavičky, přívěšky, doplňky k fursuitu... nemusíte být

Jewelry, statues, figures, pendants, fursuit accessories... you don't

přeborník na jemnou práci s modelovací hmotou, abyste si tohle

have to be a master sculptor to produce all these things (and much

v počítači a 3D tiskárna, která vám z tekuté pryskyřice vytiskne

printer, which will print pretty much anything you throw at it. How

prakticky cokoliv. Jak to všechno funguje vám vysvětlí Janys.

does it all work? We'll show you!

Gladiátorské hry

Gladiator Games

všechno (a ještě mnohem víc) vyrobili sami doma. Stačí 3D model

[Moondancer]

Naše tradiční soutěž, která vás dokonale zchladí. Projděte se po lávce

more) at home! All you need is a 3D model and a liquid resin 3D

[Moondancer]

Our traditional game, that will surely cool you down. Walk across the

nad bazénem, plným svěží průzračné vody, a využijte zaváhání

wooden plank above a pool filled with cold fresh water, and use

soupeře jako svou výhodu. Letos jsme nechali vyrobit lávku na míru

opponents hesitation to your advance. This year, the plank is custom

Dogplay

Dogplay

tak, abyste si mohli váš boj vychutnat, co nejdéle.

[Ramride]

Erotická hra na pána a psa, je v BDSM hrátkách stále

made for you to use maximum fun of it.

[Ramride]

Event in Czech language only.

populárnější aktivitou. Pokud chcete prožít své zvířecí já nejen ve
fursuitu, Ramride poradí, jak na to, a přidá pár psích zážitků. Možná
budou i ukázky :). Česky. 18+.
Riskuj!

[Altair]

Tajemné runové kameny skrývají otázky které jako by dával

dohromady sám Odin... ve spolupráci s Lokim! Odvážíte se? Obstojíte?

Jeopardy!

[Altair]

Mysterious runestones hide questions so devilishly complicated it is

as if Odin himself cooperated with Loki to put them together! Will you
dare? Can you prevail?

