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BRINGING

TO THE

UPOZORNĚNÍ: Kryptoměny nemusí být ve vaší jurisdikci regulovány. Hodnota 
kryptoměn může klesat stejně jako stoupat. Zisky mohou podléhat kapitálovým 

ziskům nebo jiným daním platným ve vaší jurisdikci.



Metacade
O METACADE

Metacade je dokonalé komunitní centrum Web3, 
kde mohou hráči a fanoušci kryptoměn komu-
nikovat a spolupracovat.

Naší vizí je vytvořit zábavný a dynamický virtuál-
ní hangout pro podobně smýšlející lidi, kteří si 
mohou užívat všeho, co se týká GameFi, a zažít 
vše, co Web3 kultura nabízí.

Budete si moci zahrát své oblíbené hry se zave-
denými projekty Play-to-earn a zvýšit své šance 
na výhru velkých cen... Metacade je však 
mnohem víc než jen místo pro hraní.

Na platformě Metacade se budete moci setkat s 
ostatními hráči, vývojáři a podnikateli, kteří chtějí 
sdílet své zájmy, nápady, dovednosti a talent s 
jedním společným cílem.

Budete moci sledovat trendy ve hrách, prohlížet 
žebříčky, publikovat recenze, získat přístup k ne-
jpokročilejšímu alfaverzi GameFi a komunikovat s 
ostatními členy v reálném čase – to vše za 
odměnu v podobě nativního tokenu $MCADE za 
vlastní přínos komunitě.

Chceme vrátit hry zpět do rukou hráčů, a proto 
budou moci držitelé tokenů $MCADE hlasovat o 
tom, které hry zaslané vývojáři získají financování 
prostřednictvím našeho systému metagrantů.

Technologie Web3 přináší revoluci do fungování 
světa a Metacade přinese revoluci do fungování a 
vlastnictví tradičního komunitního herního centra.
Přidejte se k nám na naší cestě za vytvořením 
herny postavené hráči pro hráče.



Metachain
METACHAIN

Token ) je postaven na nejpop-
ulárnějším blockchainu Ethereum. 
Síť ERC20 umožní nákup $MCADE 
prostřednictvím levného a zabez-
pečeného blockchainu.



HERNÍ UZEL 
WEB3

ZAPLAť ÚčTY

KDE DOVEDNOSTI



METACASH

Příjmy z reklamy

Turnaje/akce/losování o ceny

Nabídky pracovních míst

Hrací automaty Pay to Play

Testování her a přístup ke zpětné
vazbě komunity

Launchpad

Metacash

PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE NÁSLEDUJÍCÍ STRATEGIE
BUDOU ZDROJEM PŘÍJMŮ PRO ŽETON A KOMUNITU:

Cílem Metacade je stát se soběstačnou komunitou generující příjmy. Bude 
také vytvořena pokladní rezerva, která bude sloužit k vývoji nových funkcí 
pro komunitu a k posílení budoucnosti blockchainových her.



Spuštění tokenu

Uvedení tokenu na Uniswap

probíhá počáteční vývoj 
Metacade

Snaha o uvedení na burzu
CEX, cílem Metacade je být
na 3-5 burzách z top 10.

Uvedení tokenu na
CoinMarketCap a CoinGecko

4. čtvrtletí
 2022

1. čtvrtletí 
2023

Metamap
METAMAP

Tým Metacade vytváří plně transparentní plán, aby poskytl nejlepší 
zkušenosti pro komunitu a hodnotu pro držitele tokenů. Tato cestovní 
mapa se bude časem vyvíjet, protože se snažíme vybudovat co 
nejlepší prostředí pro ekosystém Metacade.

Předprodej tokenů 
Metacade ($MCADE)

Spouštění webových stránek,
bílých knih a tokenomiky

Úplný bezpečnostní audit

Založení počáteční komunity
na platformě Discord a
dalších sociálních médiích.

Podpora influencer
marketingu

Provozování dárků a soutěží
komunity he

Vytvoření zakládajícího týmu



Vytváření partnerství se
zavedenými P2E projekty

Spouštění Metacade

Získání dodatečných kotací na
burze CEX

Více dárků a soutěží pro
herní komunitu

Spuštění našeho 
univerzálního/internetového 
hangoutu pro všechny věci 
GameFi a P2E Transparentní 
a komunitou řízené recenze a 
data

Základní model DAO pro 
rozvoj komunity

2. čtvrtletí 2023
Create2earn

MetaGrants

Spuštění hry vyvinuté s pomocí
prvního grantu MetaGrant

Zveřejňování nabídek stážistů,
brigádníků a pracovních míst
v herní komunitě.

Vytvoření pravidelného rozvrhu
 soutěží pro MetaGrants

Další rozšíření seznamu her na
naší platformě

Spuštění komunitně řízeného
testovacího prostředí pro 
herní projekty.

1. čtvrtletí 2023
Work2Earn

3. čtvrtletí 2023
Play2Earn/
Compete2Earn

Spuštění klasické arkády

Vývoj komunitou řízeného
testovacího prostředí pro
herní projekty

Rozšíření seznamu externích her
v naší herně

Vytvořte si vlastní herní turnaje
Metacade, losujte o ceny
související s hrami.

Hlasování komunity o výběru 
cen každý měsíc, nákup
vstupenek pro vstup pomocí
našeho žetonu Supply burnt

Dodání prvního MetaGrant,
který jsme vyhráli v naší 
první velké soutěži

METAMAP



Předání klíčových rolí a
odpovědností komunitě
Metacade.

Hráči budou provozovat 
největší P2E arkádu na 
světě - Metacade!!

Dosažení plného obsazení 
podniku komunitou

4. čtvrtletí 2024 
ŘÍZENÍ DAO

2. čtvrtletí 2024
Work2Earn

Meta-Launchpad

Vytvoření rámce pro poskytování
grantů začínajícím vývojářům her
v našich komunitách 

Identifikace a investice do 
nových herních projektů nebo 
pozic před/po prodeji prodej a
provoz komunitní pokladny, kde
všichni držitelé tokenů získávají
odměny.

Zveřejňování stáží, koncertů a
kariér pro všechny naše 
uvedené partnery, kteří jsou
poskytovat komunitě Metacade.

Získání statusu GameFi

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
Cílem Metacade je stát se soběstačnou komunitou generující příjmy pomocí 
mechanismu sázek tokenů. Chceme také vybudovat hotovostní rezervu, 
kterou lze použít k rozvoji silných stránek komunity a posílení budoucnosti 
blockchainových her.

Účtování a převod hodnot
$MCADE je centrální účetní jednotkou a převodem hodnoty mezi různými zúčastněnými stran-
ami v rámci ekosystému Metacade.

Výdajové transakce -
$MCADE lze použít k zapojení do ekosystému 
Metacade prostřednictvím výměny žetonů do soutěží 
a turnajů atd

Transakce se sázkami - 
Držitelé tokenů budou moci vsadit svůj token 
$MCADE vygenerovaný ekosystémem Metacade.

Transakce s odměnami - 
Členové komunity mohou být odměněni žetonem 
$MCADE za různé aktivity v rámci ekosystému.



Dodávka tokenů

Celkem bude k dispozici pevná zásoba 2 miliard $ MCADE tokenů. Do před-
prodeje bude k dispozici celkem 1,4 miliardy tokenů (70 %) a budou uvolněny 
v 9 fázích.

Po dokončení předprodeje bude přidělování tokenů probíhat následovně:

METANOMICS

Metanomics

10 % (200 milionů) tokenů bude k dispozici ve veřejném prodeji.
 
5 % (100 milionů) bude použito na zajištění likvidity pro kotaci na 
decentralizované burze.
 
 12,5 % (250 milionů) bude použito pro marketing a kotaci na 
centralizovaných burzách.

2,50 % (50 milionů) do soutěžního fondu.

ROZVOJ

10,0 %

MARKETING & CEX LISTING

12,50 %

FOND PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ

2,50 %

ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDITY DEX

5,0 %

PŘEDPRODEJNÍ PŘIDĚLENÍ

70,0 %



SÁZENÍ

Mechanismus Spalování/Zpětný odkup

Jedním z klíčových kanálů podpory komunity Metacade bude sázení tokenu 
$MCADE. Uživatelé, kteří své tokeny sázejí, mohou získat odměny od 
projektu. Veškeré odměny budou vypláceny ve stablecoinech, nikoliv v 
tokenu $MCADE, aby nedošlo k nafouknutí počtu tokenů $MCADE v oběhu.

Jakmile bude zavedena užitečnost tokenů a toky příjmů, existuje možnost 
zavést mechanismus spalování tokenů nebo zpětného odkupu tokenů 
$MCADE. Spalování tokenů vede k tomu, že tokeny jsou v průběhu času 
trvale stahovány z oběhu, čímž se snižuje celková nabídka v oběhu.
Zpětný odkup tokenů umožňuje protokolu snížit nabídku tokenů v oběhu, 
pokud komunita usoudí, že je to ve zvoleném okamžiku produktivní opatření. 
To pomáhá zvýšit hodnotu tokenu v držení investorů.

SÁZENÍ



Metasafe

Peněženky s více podpisy

Jako kryptoměnová herna nového věku je pro nás nejvyšší prioritou 
dosažení maximální bezpečnosti pro $MCADE a jeho držitele. 
Abychom toho dosáhli, prošli jsme kompletním
auditem společnosti Certik, důvěryhodného a uznávaného auditora v 
oblasti blockchainové bezpečnosti.

Tím je zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti, transparentnosti a 
profesionálních standardů platformy Metacade. Spolupracujeme také s 
dalšími populárními blockchainovými auditory, abychom neustále 
zvyšovali bezpečnost platformy, o které brzy prozradíme více 
informací.

Společnost CertiK se zavázala ke zvyšování standardů v 
oblasti blockchainu a technologie Web3, což je étos, který 
sdílíme i my v Metacade. Proto jsme hrdí na to, že můžeme 
Metacade a token $MCADE opatřit schvalovacím razítkem 
CertiK.

Vícepodpisové peněženky jsou dalším způsobem, jakým udržujeme bezpečnost všech 
spravovaných aktiv. Pokladní aktiva společnosti Metacade jsou navržena tak, aby je 
mohlo spravovat více držitelů klíčů. K odesílání transakcí jsou zapotřebí dva nebo více 
podpisů soukromých klíčů. Tím se zajistí bezpečnost a integrita funkce pokladny.

METASAFE 



VEDOUCÍ PRODUKTOVÝ
DESIGNÉR

TYLER LANGE

Následuje přehled důležitých lidí (Metaheads) za Metacade:

Metaheads
METAHEADS

VEDOUCÍ KREATIVNÍHO ODDĚLENÍ

JAMES THEOPHANE

VEDOUCÍ DEVELOPER

ANDRIY HALUSHKA

SPRÁVCE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

SAYAN BANIK

VEDOUCÍ DATOVÉHO ODDĚLENÍ

TONY WALKIN

CEO

RUSSELL BENNETT



VIVACIOUSPEAR

318,5k Seguidores

RYANSTOKER

1,5 M Seguidores

XENOSSLL

665,7K Seguidores

GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers

Ambasadoři

Metaclan
METACLAN



Metamedia
METAMEDIA

Metacade se objevil v mnoha renomovaných publikacích:

Crypto News



UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Nákup žetonů $MCADE s sebou nese prvek rizika a může vést ke ztrátě 
podstatné části nebo celé vložené jistiny. Před nákupem tokenů $MCADE 
proveďte hloubkovou kontrolu a důkladné posouzení, přičemž zohledněte rizika 
uvedená v tomto dokumentu a další rizika, která nejsou v tomto dokumentu 
zahrnuta nebo předpokládána.

Tokeny $MCADE nakupujte pouze v případě, že plně rozumíte tokenomice 
nabídky, emise a ekonomiky $MCADE. Kryptoaktivum může být předmětem 
krádeže. Počítačoví hackeři nebo jiné záškodnické skupiny či organizace se 
mohou pokusit zasáhnout do platformy Metacade několika různými způsoby.

Mezi ně mohou patřit útoky malwaru, distribuované útoky typu odepření služby 
a zneužití založené na konsensu, jako je například 51% útok, který by mohl vést 
ke ztrátě tokenů $MCADE nebo ztrátě možnosti přístupu k tokenům $MCADE.

Vzhledem k neměnné povaze blockchainových transakcí nemusí existovat žádná 
náprava, pokud by došlo k úspěšnému útoku škodlivých aktérů na řetězec 
Ethereum, na kterém je platforma Metacade postavena.

Kryptoaktiva nejsou regulována jako finanční nástroje. Neexistuje žádná náhrada 
nebo kompenzace ze strany regulačních orgánů, jako je britský Financial 
Services Compensation Scheme a podobné orgány v jiných jurisdikcích. 
Regulační status kryptoaktiv je stále v pohybu a liší se v jednotlivých 
jurisdikcích, což pro vlastníky kryptoaktiv představuje určitou míru právní 
nejistoty.

Je možné, že v budoucnu budou zavedeny určité zákony, předpisy, politiky nebo 
pravidla týkající se kryptoaktiv, technologie blockchain nebo decentralizovaných 
aplikací, které ovlivní nebo omezí nabývání, vlastnická práva a možnost držitelů 
tokenů kupovat, prodávat, konvertovat nebo používat kryptoaktivum, jako je 
token $MCADE.
Nejistota ohledně daňové legislativy týkající se kryptoaktiv by mohla držitele 
tokenů vystavit nepředvídaným důsledkům, jako jsou zpětně uplatňované nebo 
v budoucnu uplatňované zdanitelné události.

Každý potenciální nabyvatel $MCADE by měl zvážit svůj individuální rizikový 
apetit a před jakýmkoli rozhodnutím zvážit konzultaci s nezávislým finančním 
poradcem. Čtenáři této bílé knihy se možná budou muset také poradit s 
daňovým odborníkem, účetním, právníkem nebo jinými odborníky, aby se plně 
ujistili o všech nevyřešených otázkách souvisejících s tím, jak je platforma 
Metacade navržena a provozována, než se rozhodnou, zda by nákup tokenů 
$MCADE byl v souladu s jejich rizikovým profilem/jurisdikcí.



FOR WEB2

UPOZORNĚNÍ: Kryptoměny nemusí být ve vaší jurisdikci regulovány. Hodnota 
kryptoměn může klesat stejně jako stoupat. Zisky mohou podléhat kapitálovým 

ziskům nebo jiným daním platným ve vaší jurisdikci.


