
4 . ročník středověkého zaklínačského conu



Autentická středověko-zaklínačská atmosféra plná kostýmů, 



skvělé nálady, nezapomenutelných zážitků, dobového jídla a pití.





 lavicon je světově unikátní, neziskový festival inspirovaný
středověkem a středověkými/fantasy videohrami  

( jako například Zaklínač, Skyrim nebo třeba Kingdom Come). 

Celým festivalem provází příběh s divadelním vyprávěním na pódiu  

a s tím spojenou hrou pro návštěvníky, ve které rozhodují o tom,  

jak se bude děj vyvíjet dál. Na Blaviconu naleznete ukázky dobových 

řemesel, workshopy, přednášky, deskové hry i videohry a virtuální realitu. 

Velkým lákadlem jsou pak večerní koncerty světoznámých kapel.  

To vše v nádherném prostředí Housova mlýna v Táboře a jeho okolí. 

Zažij svět Zaklínače a středověku po dobu 4 dní na ploše 17 000 m2!

Co je to Blavicon?



přes 60 přednášek 
a workshopů

8 pivních speciálů 
na čepu

plocha festivalu v m2

desítky deskových 
her a videoher

celkem 15 
výdejních míst na 

jídlo či pití

čtvrtý ročník 
festivalu

očekávaná celková 
návštěvnost

6 hudebních 
skupin

14 prodejních 
stánků

stovky cosplayerů 
z celého světa

více než 30 
odborných 

přednášejících

přes padesát druhů 
medoviny

délka divadelních 
vystoupení bude  

až 60 minut
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Hlavní body festivalu

 Tematická hudba od známých kapel  
či spolutvůrců herních soundtracků

 Příběhové divadelní vystoupení na pódiu 
včetně celoconové hry pro návštěvníky

 Cosplay světové úrovně vč. zaklínačské 
cosplay soutěže

 Středověká tematická kuchyně včetně 
odborných ochutnávek medoviny

 Herní zóna s deskovými hrami, videohrami 
a virtuální realitou

 Workshopy středověkých řemesel 
a dobových bojových umění

 Zajímavé přednášky z mnoha oblastí

 Fotokoutek, ptačí hravci, show s koněm

 Propracované zaklínačské kostýmy, 
kam se podíváš



Užij si akci jako běžný návštěvník. V civilním oblečení, bez hlubších znalostí děje nebo světa 
Zaklínače. Nasávej atmosféru a nech se vtáhnout do dění kolem sebe.

Ukaž světu svůj kostým, zúčastni se soutěže nebo jen tak poseď v krčmě.  
Využij svého cosplaye a roleplaye a staň se součástí světa Zaklínače.

Navštiv řemeslné workshopy a historickou vesničku.  
Vžij se do role a užij si Blavicon zcela po svém. 

Navštiv hernu s deskovými a počítačovými hrami a zpříjemni si den u toho, co tě baví.

Blavicon je různorodý a každý si v něm najde to, co se mu zamlouvá. Kým budeš ty?

Blavicon si užije každý

Přijď jako návštěvník

Přijď jako cosplayer

Přijď jako larpař

Přijď jako hráč

Přijď jako kdokoliv



Základní údaje

celková návštěvnost festivalu

Tábor, Jižní Čechy

začátek 8. 9. 2022 od 14:00 - konec 11. 9. 2022 ve 14:00

5 700 návštěvníků

Housův mlýn

8.-11. 9. 2022



Co zažít během Blaviconu?



Vítáni jsou všichni

z téměř dvou desítek zemí

lidí v tematickém kostýmu

Od 1 do 100 let

Fanoušci fantasy

Přes 50 %

Návštěvníci Blaviconu



Co řekli o Blaviconu?

„Blavicon byl rozhodně zážitek, na 

který se nezapomíná. Dobré jídlo, 

pití, skvělá hudba a přátelé, které 

baví Zaklínač. Co chtít víc?“

Připravte se na pořádnou akci 

v krčmě, která trvá tři dny!

Alžběta Trojanová Corneline



„Naprosto jedinečná akce se skvělou 

atmosférou. Každý si zaručeně najde 

to své. Hodnotím 15 šeříky z 10.“

Shial



Blavicon nabízí nepřetržitý unikátní program



kapely, vystoupení, přednášky, workshopy a soutěže



Kontakt na pořadatele:
Gwint Klub, z. s.
Tel. 736 249 946
info@blavicon.cz

blavicon.cz

Jsme 100% přesvědčeni, že děláme skvělou věc.  
Podívej se na naše promo video a přesvědč se také:

Vstupenky v prodeji!
k dostání na webu blavicon.cz

https://youtu.be/8z7y4zMFN7I


