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MODERÁTOR
Pravidelný posluchač, poslední volající je hra pro 4–10 hráčů. Je to 30–60 minutová rozhlasová show na 
konci světa. Inspirovala se slavnými rozhlasovými momenty, při kterých probíhající krize pomohla moderáto-
rům překročit zábrany a pomoci svému publiku na osobní úrovni.
Jak hra pokračuje, moderátor postupně opuští formality vysílání, až nechá úplně všechny za sebou a zůsta-
nou jen dva lidé, kteří spolu mluví, zatímco svět je poslouchá. Hra má mít meditativní prožitek, poslouchání 
je stejně důležité jako hraní samotné.

JAK HRÁT
Jeden hráč bude DJ (moderátor). Tento hráč bude jako jediný hrát celu dobu a nastavovat tempo hry, ale 
má nejmenší možnost ovlivnit příběh hry. Tato role je doporučena pro nejzkušenějšího hráče, organiozátora 
a nebo kohokoliv, kdo je ochoten převzít zodpovědnost.
Zbytek hráčů bude mít dvojí roli: budou hrát jako jeden a nebo několik volajících, kteří budou určovat fakta 
o probíhající katastrofě, a zároveň budou posluchači během zbytku rozhlasového vysílání.
Hra je navržená pro Skype a podobné programy umožňující skupinové online hovory, ale jde uzpůsobit i pro 
hraní naživo.

PŘÍPRAVA
Jakmile určíte moderátora, každý hráč si přečte pasáž věnující se jeho roli (moderátor, volající) a věnuje pár 
minut času, aby se zamyslel a pochopil význam své role.
Ve skupině se dohodněte na celkové povaze katastrofy, která bude sloužit jako pozadí hry. Není nutné zabí-
hat v této chvíli do detailů, vymýšlení detailů je z velké části náplň hry samotné. Jenom se dohodněte na 
obecném rozpoložení, aby jeden hráč nepřidal zombie mimozemšťany, zatím co ostatní si mysleli, že se v hře 
budou odehrávat poslední okamžiky celosvětového hladomoru.
Pak se dohodněte, o jakou stanici se jedná. Kde stanice vysílá? Možná někteří lidé poslouchají vysílání online, 
ale součástí kouzla rozhlasu je jeho regionální dosah, pomůže vám to nastavit kostru příběhu.
A nakonec, rozhodněte se, jak vysílání probíhá za normálních okolností. Hra odehrávající se kolem nezávislé 
stanice bude velice jiná než hra s konzervativním vysíláním nebo ranní show se svéráznými osobnostmi. 
Studentské vysílání je snadný výchozí scénář.

HRA NAŽIVO
I když byla hra zamýšlena pro online hraní, aby navozovala v hráčích představu poslechu rádia, můžete si hru 
zahrát i naživo! Dejte dvě židle zády k sobě, jednu pro moderátora a druhou pro volajícího. Posluchači by měli 
sedět před moderátorem. Když jsou připraveni „zavolat“, pošlou moderátorovi papírek s jménem a místem 
volajícího, přesunou se do části místnosti určené pro volající a počkají, než budou na řadě.
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ROLE MODERÁTORA
Zodpovídáš za udávání tempa hry. Ty rozhoduješ, kdy telefonát začíná a kdy končí. Volající jsou důležití, ale 
tahle show je v tvojí režii.
Nech si pár minut před hrou na promyšlení – jaká je osobnost tvého moderátora ve vysílání a jaké bude kon-
krétní téma tvého pořadu. Typ osobnosti je klíčový. Jsi bručoun, poťouchlík, trpělivý naslouchač a nebo děd 
vševěd? Nemusíš to mít promyšlené dopodrobna, je to spíš  odrazový můstek pro tvoje interakce s hráči. 
Téma pořadu tě taky povede, je velkou pomocí hlavně v začátku hry. Mluv o tom, co tě zajímá: fotbal, superhr-
dinské filmy, politika, romantika. A nakonec popřemýšlej, jakou si nachystáš hudbu. Tři čtvrtě hodiny neu-
stálého mluvení sice můžou být zábava, ale kousek písničky na tři čtvrtě minuty ti dá šanci se nadechnout 
a volajícím šanci rozmyslet si, co budou říkat.
A především – je to tvoje práce a nebo aspoň zodpovědnost, máš seznam pravidel, podle kterých se musíš 
řídit. Na začátku hry se jimi vzorně řiď a vyžaduj je i po volajících. Máš možnost zavěsit a hovor ukončit. První 
dva hovory by měly být normální a měly by udávat tón hry. Během těchto dvou hovorů dodržuj všechna pra-
vidla. Potom každý další hovor začne odhalovat povahu katastrofy, která ohrožuje svět. Po každém hovoru 
a novém odhalení škrtni jedno pravidlo a dál hrej podle toho. Škrtnuté pravidlo se tě už netýká. Jakmile škrt-
neš poslední pravidlo, vezmi poslední hovor, po kterém skončí hra, tvá show a pravděpodobně i celý svět.
Mysli na tempo hry během škrtání pravidel, hlavně během posledního jednoho, dvou hovorů. Jak hra pokra-
čuje, tvůj moderátor by měl dostávat trhlinky na svém dokonalém vystupování.
Doporučujeme oznámit, až bude zbývat čas na jeden dva poslední hovory, aby se hráči dozvěděli, že hra se 
blíží ke konci. Během hry nech každý z hovorů běžet několik minut, pokud nedošlo dřív k očividnému konci. 
A pamatuj si, tahle hra je o rozhovorech a tvým úkolem je to podporovat.

PŘÍKLAD PRAVIDEL:
– Pozdrav volajícího a řekni mu, že je ve vysílání.
– Ptej se na téma.
– Zůstaň u tématu, ať i posluchači zůstanou u tématu.
– Ať není ticho.
– Nenech je žvanit.
– Ať je uvolněná atmosféra.
– Show se musí hýbat.
– Nenech je mluvit sprostě.
– Zachovávej svůj filozofický a názorový postoj.

HOST 
You are responsible for setting the pace of the game. You choose when calls begin and when they end. The callers are 
important, but this is ultimately your show. 
Take a minute or two before the game starts to think about two things: your on-air persona, and the nominal topic of 
the show. The persona is key. Are you crotchety, goofy, patient, or a know-it-all? It doesn’t have to be in-depth; it’s just a 
springboard to start your interactions. A topic is also highly recommended as a guide, especially early on in the game. 
Talk about something you care about: baseball, superhero movies, politics, or romance. Finally, consider having some 
music cued up; a high-energy talk show is fun, but playing 45 seconds of a song can give you the chance to breathe 
between calls and give callers time to think of something to say.  
Most importantly, this is your job, or at least your responsibility, and you have a set of rules to follow. At the beginning of 
the game, you should follow all of them rigidly, and impose them on callers. You have the ability to“hang up” on a caller, 
ending the call. The first two calls of the game will be normal calls that set a baseline for the show. During these calls, 
follow all the rules. After that, each call will reveal the nature of the cataclysm; after each call and new revelation, cross 
one rule off the list and act accordingly. You are no longer bound by that rule. Once you’ve crossed off the last rule, take 
one more call, after which the game, the show, and probably the world come to an end. Keep this pacing in mind as you 
cross off rules, and especially during the final call or two. As the game goes on and the situation seems out of control, 
your polished radio persona should begin to show cracks.
It is recommended that you announce when you have time for one or two more calls to let the players know that the game 
is winding down. At all times during the game, you should try to give each call a couple minutes, unless it has hit a clear 
endpoint before that. Remember: the game is about conversations, and you are the facilitator.  

Greet callers 
and tell them 

they are on th
e air.


