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Provozní řád herny Kalkared 

Definice 
• Kavárna – kóje Café Dvě kostky 

• Prodejna – kóje Kalkared 

• Návštěvník – Osoba využívající služby kavárny 

• Stříbrný/Zlatý člen – Osoba mající přístup k členským hrám 

• Otevřený úsek – prostor před kavárnou a prodejnou, kde jsou stoly a židle určené k návštěvě za účelem osvěžení a 

hraní her. 

• Vnější úsek – prostor před dvěma poličkami prodejny. 

o Jedna z polic je s Erárními hrami určenými pro návštěvníky kavárny. Police je označená jako „Návštěvníci“ 

o Druhá police je určena k prodeji deskových her. Je přísně zakázáno si brát k hraní ještě zabalené, či v této 

prodejně nezakoupené hry. Police je označená jako „Prodejna“ 

• Vnitřní úsek – prostor za vnějšími policemi. Tedy vnitřní police s hrami a pracovní stůl. Do tohoto prostoru mají přístup 

pouze Stříbrní a Zlatí členové klubu, nebo osobně pozvaní. Osobně pozvaným se rozumí osoba, kterou dovnitř pozve 

jeden z pověřených pracovníků Café Dvě kostky, nebo Kalkared. 

• Uzavřený úsek – prostor za vnitřními policemi se hrami a celý prostor kavárny. Do tohoto prostoru mají přístup pouze 

pověřené osoby, nebo osobně pozvaní. 

• Hra/Desková hra – Je tím myšlen jakýkoliv objekt zapůjčitelný, či zakoupitelný v prodejně, či kavárně. Spadají sem krom 

her také puzzly, hádanky, knihy, komiksy, hrací podložky na stůl a jiné. 

Chování se v kavárně 
• Je přísně zakázáno! 

o Vynášet jakékoliv nezakoupené deskové hry, či jejich komponenty bez svolení pověřených osob. 

o Nosit si vlastní nápoje, či občerstvení, pokud k tomu není udělen souhlas od pověřených osob (vždy 

může být nějaký pádný důvod a pak to samozřejmě chápeme). 

o Jíst pokrmy a pít nápoje nad rozehranou hrou, nebo si špinavé ruce otírat do komponent jakékoliv 

hry (Umyvadlo je u toalet). 

o Ohýbat komponenty her, žmoulat je zbytečně v ruce, nadbytečně s nimi třískat, házet, drbat je o 

sebe a obecně: jakkoliv komponenty her mechanicky namáhat. Ta hra tu není jen pro vás, ale příště 

si ji bude chtít zahrát i někdo jiný! 

o Vodit si do kavárny, či herny domácí mazlíčky. Pokud je to nezbytně nutné, zeptejte se nejdříve 

pověřené osoby. 

• Smí se 

o Návštěvník využívající služby kavárny si smí během návštěvy zapůjčit jednu z her z Návštěvnické 

police. 

o Člen klubu si může zapůjčit hru Z dané úrovně polic. 

o Návštěvník si může nechat poradit od pověřené osoby, co by si měl zahrát. 

o Jíst pokrmy a pít nápoje mimo plochu hracího stolu. 

o Po předchozí domluvě s pověřenou osobou si přinést vlastní hru, pokud ji například u nás nemáme. 

• Musí se 

o Poslouchat nařízení pověřených osob. 

o Dbát ohled na zapůjčenou hru. Chovejte se k ní jako, kdyby nebyla vaše a stála hodně peněz (Není 

vaše a obvykle asi bude stát hodně peněz). 

o Opatrovníci mají povinnost hlídat své svěřence (typicky rodiče a děti), jak se ke hrám chovají a 

případně je sami upozorní na nevhodné užívání komponent. 
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Členství Stříbrné a Zlaté 
• Členství slouží zejména jako podpora herního klubu, aby se mohl i nadále rozvíjet a přinášet nové hry. 

• Členství v klubu je dvouúrovňové a je na návštěvníkovi, jakou úroveň si zvolí. 

• Členství v klubu není právem, ale výsadou a může být z důvodů porušení některého ze základních pravidel 

chování se v kavárně odebráno bez nároku na finanční kompenzaci! 

• Členství s sebou nese odpovědnost za zapůjčené hry. Pokud členové hru jakkoliv poškodí, jsou povinni to 

neprodleně nahlásit, aby pověřená osoba rozhodla o následcích a velikosti škody. Pověřená osoba může 

vyžadovat finanční kompenzaci za poškození hry. Kompenzace může být až ve výši sběratelské ceny hry, 

pokud půjde o již jinak nesehnatelnou hru. 

• Podmínky k udělení členství: 

o Návštěvník musí splňovat hygienické a etické návyky vhodné k hraní her. Viz předchozí body chování 

se v kavárně. 

▪ Tyto nároky jsou posuzovány individuálně pověřenými osobami a obvykle se neuděluje 

novým návštěvníkům, jelikož s nimi jednoduše nemáme žádnou zkušenost. 

▪ Jiný již aktivní člen se však může za nového návštěvníka zaručit. Člen je poté za nováčka 

odpovědný a případné škody jdou za členem. 

o Návštěvník složí členský poplatek buď na měsíční bázi, nebo jednorázově. 

▪ Měsíční členství Stříbrné je za 100 Kč. Zlaté je za 200 Kč. 

• Měsíční členství je průkazné pomocí členského žetonu úrovně stříbrné, nebo zlaté. A 

vystavuje se na daný měsíc, ve kterém k zakoupení členství došlo. Příklad: Zakoupení 

členství 15.07.2022 opravňuje návštěvníka využívat služby po celý zbytek července 

2022. pozn. Takto je pro nás jednodušší sledovat aktivitu členů a nebudeme se vás 

pořád muset ptát na aktuálnost vašeho členství. 

▪ Jednorázově členství Stříbrné je za 50 Kč, Zlaté za 100 Kč. 

• Jednorázové členství opravňuje návštěvníka k hraní členských her pouze v den 

nákupu 

o Hry ze Stříbrné a Zlaté sekce mohou hrát pouze členové. 

o Členský žeton je mince stříbrné, nebo zlaté barvy. Určuje úroveň členství. Je Nepřenosný! 

▪ Ztráta členského žetonu je zpoplatněna jednorázovou penalizací ve výši 500 Kč. 

Příspěvky na provoz klubu 
• Jde o dobrovolnou formu finanční, nebo hmotné podpory herního klubu. 

o Finanční: může být v libovolné výši a odměna za takovou podporu je individuální dle její výše a 

domluvy s pověřenými osobami. 

o Hmotná: může spočívat ve formě darování nějaké deskové hry, knihy, puzzlu, komiksu a dalších 

prvků zábavnostního charakteru. 


