


Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
po třech měsících jsme tady opět s naším zpravodajem. Doufáme, že pokud 

se vám líbilo první číslo, nezklame vás ani druhé. Jistě jste poznali místo na 
úvodním obrázku. Blíží se cestování na dovolenou. Pokud ještě nemáte jasno, 
kam vyrazit, můžete se nechat inspirovat. 

Opět v čísle najdete představení některých zajímavých her a hlavolamů, 
nechybí ani historie jedné z nejprodávanějjších her u nás. Zavedli jsme další 
rubriku, kde bychom vám chtěli postupně představit některé aktivní herní kluby. 
Tentokrát si můžete přečíst recenze hned čtyř lehčích karetních her. Třeba vám 
některá z nich zpříjemní letní prázdniny či dovolenou.

Napište nám, co vás zajímá, o čem byste si chtěli v budoucnu přečíst. 
Uvítáme a rádi otiskneme v dalších číslech také vaše příspěvky.

Ani během jarních měsíců jsme ne-
zaháleli a zařadili do nabídky řadu 
nových zajímavých kousků. Tentokrát 
jsme se zaměřili především na hry po-
cházející z anglicky mluvících zemí. 
Nově lze prostřednictvím obchodu zís-
kat mimo jiné produkty firem JKLM Ga-
mes, Steve Jackson Games. Tak 
trochu raritou je zajímavá hra 
Freya's Folly, která pochází až z Aus-
trálie.

Těsně před uzávěrkou čísla jsme 
rozšířili nabídku o další zajímavý hlavo-
lam, tentokráte věnovaný těm nej-
menším. Castle Logix je určen pro 
děti ve věku 3-7 let a jedná se oprav-

du o velmi povedenou záležitost. 
Uvnitř krabice sice najdeme pouhých 
7 dřevěných kousků (4 hranoly a 
3 stříšky). Je ale neuvěřitelné, jaké 
množství různých staveb lze z takto 
omezeného materiálu postavit. V při-
ložené knížečce najdete 48 různě ob-
tížných zadání, nad kterými si děti, ale 
i maminky a tatínkové opravu do-
systosti pobaví. Ostatně v příštím čís-
le se můžete těšit na článek 
zaměřený právě na hlavolamy bel-
gického výrobce Smart Games.
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Slova „myšlení zábavou“ zaznívají z názvu 
firmy ThinkFun, která to s jejich naplňováním 
myslí opravdu vážně. V její nabídce najdeme 
od jednoduchých hlavolamů pro předškoláky 
až po těžké oříšky, nad kterými se potrápí 
i dospělí.

Produkty značky ThinkFun jsou na hony 
vzdálené klasickým dřevěným hlavolamům. 
Jsou vyrobeny z plastu, ale tento svůj zdán-
livý handicap dokáží šikovným využitím 
vlastností umělé hmoty přetavit ve výhodu. 
U všech svých výrobků se snaží o maximální 
přívětivost k zákazníkovi. Použité plasty jsou 
trvanlivé a příjemné na omak. Každý hlavolam 
lze snadno zabalit a vzít s sebou na cestu. Kar-
tičky se zadáním se skrývají v útrobách hrací 
desky, kterou lze přikrýt průhledným 
plastovým krytem a upevnit gumičkou. Jiné 
hlavolamy mají naopak přiložen zatahovací pyt-
lík, do kterého rychle a snadno vše uložíte.

Velmi příjemnou společnou vlastností 
všech hlavolamů firmy ThinkFun je to, že kou-
pí nezískáte pouze jeden hlavolam, ale celou 
sadu zadání různé obtížnosti. Každý 
jednotlivý hlavolam v sobě skrývá hned něko-
lik desítek úloh různé obtížnosti. 

O tom, že v ThinkFunu své práci rozumějí, 
svědčí více než 200 ocenění, které jejich vý-
robky získaly. K nejoblíbenějším produktům 
(Rush Hour, River Crossing) vydala firma 
i další doplňkové sady úloh. 

Pro koho jsou určeny? Pro všechny hravé li-
di, ale především pro děti. Právě na ně se fir-
ma zaměřuje nejvíce a její výrobky zábavnou 
formou (hrou) rozvíjí logické myšlení, geomet-
rickou a prostorovou představivost.

Podívejme se nyní alespoň trochu na vy-
brané produkty ze široké sortimentu firmy. Nej-
známější je bezesporu Bláznivá křižovatka 
(Rush Hour), kterou znají i čeští milovníci 
hlavolamů. Na čtvercové hrací ploše jsou roz-
místěna různě dlouhá autíčka. Jedno z nich 
(červené) se potřebuje dostat pryč. Je potřeba 
šikovným manévrováním všemi autíčky 
uvolnit cestu tak, aby červené autíčko mohlo 
křižovatku opustit. O oblíbenosti hlavolamu 
svědčí tři rozšiřující sady karet, které 
společně se základní sadou vytvářejí dohroma-
dy 160! různých úloh.

K těm nejlepším patří také River Crossing. 
Na břehu řeky plné krokodýlů stojí bezradný 
horal. Pomůžete mu dostat se na druhou 
stranu? Naštěstí z řeky vykukují pařezy a váš 
horal se může mezi pařezy přesouvat pomocí 

klád. Zdánlivě snadné, jenže ouha, ne všude 
klády pasují a horal smí přenášet vždy jen 
jednu. Zaryté příznivce River Crossing potěši-
la firma rozšířením s dalšími těžšími úkoly a 
figurkou psa, který je v nich použit.

Na závěr zmiňme ještě alespoň TipOver 
s atraktivním způsobem pohybu, kdy panáček 
poskakuje po „komíncích” poskládaných z be-
dýnek. Jednou z možností pohybu je shození 
celého „komínku” Na shozených bedýnkách 
pak figurka snadno přistane a pokračuje 
v cestě na označenou cílovou bedýnku. Ši-
roká škála obtížnosti úloh spolu se zajímavým 
a originálním způsobem pohybu vytváří atrak-
tivní hlavolam. 



Společně se ženou pěstuji na záhonech obi-
lí a zeleninu, chováme ovce, prasata a už 
brzo si pořídíme krávu. Jo a abych nezapo-
mněl, minulý rok se nám narodil synek a letos 
už nám pomáhá. Zrovna byl na dřevu a pak 
chce stavět další ohradu pro zvířata. Žena 
právě peče chleba, budu ji muset pořídit lepší 
pec. Zatím holt budu muset porazit nějakého 
toho pašíka, abychom se pořádně najedli, 
Rád bych taky trochu vylepšil tu naši chatrč. 
Že netušíte, o čem píšu? Ne, opravdu jsem 

si nespletl herní zpravodaj se Zahrádkářem. 
Ale recenze Agricoly by se vyjímala dobře 
možná i v časopise pro zemědělce. Asi žádná 
hra totiž zatím nevzbudila na českém trhu ta-
kový rozruch jako Agricola. Již pěkných pár 
týdnů nebo spíše měsíců před dokončením 
českého vydání se objevují komentáře nedo-
čkavých hráčů, kteří se na tuto novinku těší ja-
ko malé děti. A mají proč!

Ohromný zájem o tuto hry propukl na ce-
lém světě již loni na podzim poté, co se s ní 
první hráči seznámili na tradičním herním ve-
letrhu v Essenu. Čím je uchvátila právě tahle 
hra? Především velmi silným tématem 
vesnického statku. To je navíc do hry skvěle 
zaintegrováno. Přesto nebo právě proto mno-
zí hráči zašli ještě dále než autor a vydavatel. 
Místo žetonů si vyrobili postavičky sedláků, se-
lek, děveček a čeledínů, dřevěné krychličky 
symbolizující zvířátka byly v ohradách nahraze-
ny krásně vymodelovanými ovečkami, prasát-
ky a kravičkami. Amatérští umělci zašli až tak 
daleko, že nahradili také dřevěné žetony su-
rovin a to nejen za kameny a hliněné cihličky 
ale také si vytvořili místo obilí a zeleniny 
krásné obilné snopy a mrkev. Některé vy-
dařené výtvory si můžete prohlédnout v ob-
razové galérii hry na BoardGameGeeku.

Vraťme se ale k samotné hře. Jak jste asi 
pochopili, vše se točí kolem života na statku. 
Pěstujete obilí a zeleninu, chováte domácí zví-
řectvo, snažíte se zvelebovat své obydlí. 
Kromě toho, že se musíte každoročně posta-
rat o své hladové krky, především postupně 
rozvíjíte svůj statek tak, aby vám na konci hry 
přinesl při vyhodnocení co nejvíce bodů.

Způsob hodnocení je druhá věc, která je 
v Agricole geniálně vymyšlená. Obvykle fungu-
jící strategie, kdy se každý hráč zaměří pouze 
na nějaké silné kombo přinášející mu většinu 
bodů, zde nefunguje. V Agricole se totiž hodno-
tí téměř všechny parametry statku. Na druhou 
stranu, žádný z nich vám nepřinese víc než 
jen pár bodů. Naopak, pokud se rozhodnete 

určitý herní prvek ignorovat, body ztrácíte. 
Pokud jste vegetarián a chov zvířat vám nic 

neříká, bude vás to stát na konci hry po bodu 
za absenci oveček, selátek a krav. Když bude-
te líný a nezoráte žádný záhon a nevypěstuje-
te žádné obilí ani zeleninu, opět budete 
oceněni třemi zápornými body. Na druhou 
stranu i pokud vaše stádo ovcí bude čítat víc 
než 10 kusů, přinese vám jen 4 body. Trochu 
více si můžete pomoci skrze rozšiřování a vy-
lepšování vašeho obydlí a dobře bude odmě-
něna i vaše snaha o potomstvo. Důležité body 
můžete získat také vyložením některých karet 
malých a velkých vylepšení.

Právě karty vylepšení a povolání jsou solí 
hry. Na začátku hry dostane každý hráč do ru-
ky několik karet malých vylepšení a profesí. 
Ty může pomocí některých akcí a za podmí-
nek uvedených na kartě vyložit. Některé karty 
přináší okamžitý efekt, ale většina z nich buď 
nějakým způsobem vylepšuje některou z akcí, 
které hráč může během hry volit nebo přidává 
nějakou novou dodatečnou možnost.

Tím se plynule dostáváme k samotným ak-
cím. Mechanismem jejich volby a provádění je 
Agricola zcela poplatná dnešnímu trendu her, 
které v podstatě vycházejí z Caylusu. Hráč mů-
že každého svého člena rodiny umístit na 
jednu z možných akcí. Výběr akcí je různý dle 
počtu hráčů a jejich nabídka postupně v průbě-
hu hry roste. 

Právě široká nabídka akcí spolu s dosud ne-
vídaným počtem různých karet vám garan-
tuje, že hra bude pokaždé jiná a těžko budete 
hledat a nacházet nějaké zaručené postupy. 
Agricola vám slibuje dlouhé hodiny skvělé zá-

bavy a jako bonus umožňuje dokonce i soli-
térní hru, která  funguje překvapivě dobře. 
Pokud máte rádi trochu náročnější strategické 
hry, určitě si najděte čas na vyzkoušení této 
unikátní hry!

Původně jsem chtěl článek připravovat s čes-
kým vydáním hry v ruce. Bohužel příprava os-
mi jazykových verzí není jednoduchá a tak se 
zatím můžete pokochat pouze obrázkem zví-
řátek z nové edice, který na BGG zveřejnil 
Hanno Girke (Ve finální podobě budou zvířát-
ka samozřejmě  obarvená).
Pokud se nespokojíte s dřevěnými disky, 
představující vaši farmářskou rodinu, můžete 
si objednat Spielbox 2008/3. V něm bude jako 
příloha arch se 70ti samolepkami (35 dvojic 
dítě a dospělý), kterými můžete své farmáře 
snadno vylepšit.

Agricola
Autor: Uwe Rosenberg
Výrobce: Lookout Games, Mindok
Rok vydání: 2008 (druhé upravené vydání)
Hrací doba: 90 - 120 minut
Počet hráčů: 1 - 5
Doporučený věk: Od 12 let

Hodnocení:
Materiál 5 (6)
Zábavnost 6 (6)
Znovuhratelnost 6 (6)
Celkový dojem 6 (6)

Ocenění: 
Hra roku (SdJ) - komplexní hra



Ptáte se proč se vůbec zabývám hrou, kte-
rá vyšla již před třemi roky a nepřináší žádné 
nové převratné mechanismy, ani neokupuje 
první příčky herních žebříčků?

Zdánlivě nijak převratná novinka totiž dosáh-
la více než 100 tisíc prodaných kusů. 
Přestože Ubongo u nás seženete málokde, 
baví se jím už nyní v mnoha rodinách. Své oblí-
bence hra získala především mezi dětmi. Na-
šla si cestu dokonce i do některých škol, kde ji 
učitelé využívají v hodinách matematiky.

Protože už za necelý měsíc se dočkáme 
českého vydání hry, pojďme se na ni podívat 
podrobněji.

Jasně červená krabice nelze přehlédnout. 
Po jejím otevření vás nejprve překvapí absen-
ce herního plánu. Místo něj je v krabici hroma-
da kartónových kartiček, hrst drahokamů, čtyři 
figurky, kostka a podivný malý plán s dírami,

Ubongo vůbec není typická hra, celá je totiž 

postavena na hlavolamu. Hráči skládají z vy-
braných dílků pentanima zadané útvary. Kaž-
dý, kdo dokáže poskládat požadovaný útvar 
v časovém limitu neúprosně odměřovaném 
přesýpacími hodinami, získá dva drahokamy. 
Drahokamy si hráč nevybírá, ale bere si nej-
bližší dva kusy z řady, ve které jeho figurka 
skončí. 

Podle pořadí, ve kterém hráči splnili svůj 
úkol, smí před zinkasováním odměny posu-
nout svoji figurku o 3, 2, 1 nebo žádnou řadu. 
To je velmi důležité pravidlo. K výhře nestačí 
mít nahrabáno nejvíce drahokamů, ale je potře-
ba získat jich co nejvíce od jednoho druhu. 
Pokud vaše hromádka pokladů hýří všemi 
barvami, s vítězstvím příliš nepočítejte.

Marně si lámete hlavu, čím taková hra mů-
že vůbec zaujmout? Autorovi se podařilo vel-
mi šikovně využít hravosti a soutěživosti lidí. 
Celá hra je navíc navržena velmi pozitivně. 
Kamínky nezískává jen nejrychlejší hráč, ale 
všichni, kdo stihnou svoji úlohu vyřešit včas. 
Pokud se to někomu nepodaří v limitu, ob-
vykle pokračuje ve skládání dál, dokud není ho-
tov. Ostatní musí prostě počkat. „Čas, nečas, 
tohle přeci musím zvládnout sám!” Samozřej-
mě se během dodatečné doby neubrání „zaru-
čeně správným” radám svých spoluhráčů.

Kromě zábavy přináší hra také poučení. Zej-
ména děti si takto rozvíjejí geometrickou před-
stavivost. Nezapadne mi poslední dílek 
náhodou přesně na místo, když ho správně na-
točím? A nemám ho úplně  otočit? 

Aby vám hra déle vydržela, obsahuje každá 
kartička dvě verze zadání. Z jedné strany je 
skládačka tvořena třemi dílky a na druhé už si 
musíte poradit se čtyřmi. Pokud hrajete s mé-
ně zkušenými spoluhráči, můžete je nechat 

skládat jednodušší verzi a sami si lámat hlavu 
s těžší.

Obrovský úspěch u veřejnosti logicky vy-
ústil v další pokračování hry. Firma Kosmos 
postupně vydala další tři hry postavené na 
stejném herním principu. 

Ubongo - Mitbringspiel (cestovní verze hry) 
je určena především mladším dětem, Zadání 
jsou jednodušší,  skládá se pouze ze dvou 
respektive tří dílků. Hra se prodává v malé 
krabičce, kterou lze snadno vzít s sebou na 
cestu.

Ubongo Extrem naopak osloví, jak napovídá 
už název, ty hráče, kterým normální Ubongo 
nestačí a láká je těžší výzva. V klasickém 
Ubongu jsou dílky sestaveny ze čtverců. Co 
myslíte, že s hrou udělá, když čtverce nahra-
díme šestiúhelníky? Pokud jste tipovali jen ne-
patrnou změnu obtížnosti, budete se asi divit. 
Ubongo Extrem je právě na šestiúhelnících 
postaveno a tato „drobná” změna znamená, 
že nad některými zadáními prosedíte 
pěkných pár minut. Stejně jako obyčejné 
Ubongo i jeho extrémní verze obsahuje za-
dání se třemi i čtyřmi dílky.

Ubongo - Duel je posledním přírůstkem do 
rodiny. Tato hra vychází v oblíbené edici her 
pro dva a opět obsahuje dva stupně ob-
tížnosti. Ovšem už ta jednodušší obsahuje po 
čtyřech dílcích a ve složitější variantě si musí-
te poradit hned s pěti dílky současně. Navíc 
nám trochu nakynul i počet dílků. Najdeme 
mezi nimi totiž i dílky tvořené ze šesti čtverců. 
V sadě je již 21 různých dílků. Některé z nich 
si jistě během marné snahy o složení doslova 
zamilujete.

Ubongo
Autor: Grzegorz Rejchtman
Výrobce: Kosmos, Albi
Rok vydání: 2005
Hrací doba: 20 - 30 minut
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: Od 8 let

Hodnocení:
Materiál 4 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 4 (6)
Celkový dojem 5 (6)

Ocenění:
Deutscher Spiele Preis - 4. místo
International Gamers Awards - nominace
Spiele der Spiele - 1.místo



Máte rádi Citadelu, Královské rošády a 
podobné lehčí hry? Nenechte si ujít letošní 
novinku Wie verhext! Hra vyšla v střední edici 
firmy Alea, má snadná pravidla a přináší vám 
velmi dobrou zábavu. Hra již také stihla získat 
nominaci na letošní Hru roku.

Věhlasní mágové, obávané čarodějnice a 
tajemní druidi se snaží vytvořit co nejsilnější a 
nejhodnotnější lektvary. K jejich tvorbě 
potřebují samozřejmě rozličné běžné magické 
přísady jako vlčí krev, hadí jed, odvar 
z bylinek a také trochu toho zlata.

Hra probíhá v několika fázích. Na začátku 
každé fáze si hráč vybere ze své sady 
dvanácti karet s rolemi pět, kterých by rád 
využil v dané fázi. Mezi rolemi najdeme 

takové, které vám přináší magické přísady 
nebo zlato, přeměňují přísady na zlato či 
naopak a samozřejmě také role, které 
z přísad vytvářejí kouzelné lektvary. 

Všechny vybrané karty jsou nyní postupně 
odehrány. Startovní hráč začne vyložením 
jedné z nich a prohlásí „já jsem čarodějnice” 
(kouzelník, druid, bylinkář, alchymista,...). 
Nyní tutéž postupně vykládají ostatní hráči 
(pokud ji nemají, jsou přeskočeni). Současně 
se musí každý rozhodnout, zda se spokojí 
s jejím vedlejším efektem nebo má zálusk na 
větší zisk a sám se prohlásí čarodějnicí. Věc 
má ale háček. Hlavní efekt role totiž získá 
pouze hráč, který se o něj přihlásil jako 
poslední. Ten zároveň začíná další kolo 
vyložením nové role.

Každý hráč musí důkladně zvážit, zda se 
bude řídit příslovím „lepší vrabec v hrsti než 
holub na střešeovinnost začínat 
v následujícím kole nedává úspěšnému 
uzurpátorovi role příliš vysokou šanci provést 
nějakou akci v dalším kole. Ke hře patří 
nečekané zisky, ale i těžké ztráty. Nutnost 
neustále odhadovat, jaké role asi drží na ruce 
ostatní, udržuje neustálé napětí ve hře.

Aktuální fáze končí po zahrání všech karet. 
Hráči si poté znovu zvolí pět akcí, na které 
budou spoléhat v další fázi hry. Pokud na 
konci některé fáze mají hráči na již získaných 

kartách lektvarů dohromady čtyři krkavce.
Wie Verhext! patří mezi to nejlepší, co na 

poli zábavných blafovacích her najdeme. Na 
rozdíl od Citadely zde téměř neexistují nudné 
prostoje. Stále se něco děje. Oproti 
Královským rošádám mají hráči nad 
průběhem hry o něco větší kontrolu. Škoda 
jen, že zatím neexistuje české vydání. Texty 
na kartách hráčů nejsou pro hru nijak 
zásadní, použité ikony zcela postačí. Přesto 
bych raději chtěl být bylinkářem než 
Kräutersammlerem nebo čarodějnicí místo 
Hexe ...

Wie verhext!
Autor: Andreas Pelikan
Výrobce: Alea
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 45 minut
Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: Od 9 let

Hodnocení:
Materiál 4 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 5 (6)

Ocenění: 
Hra roku - nominace

"Nekupujte zajíce v pytli” praví známé 
české přísloví. V zábavné karetní hře Filou 
zjistíte, že s kočkami je to úplně stejné :-).

Každý z hráčů má svoji sadu kočiček. Od 
zdivočelých ošklivých číč, přes obyčejné 
micinky až po obzvláště cenné macíky. Jaká 
by to byla hra o kočkách, kdyby v ní chyběli 
psi! Každý má tedy také jednoho hodného 
pejska a jedno zlé psisko.

Samotná hra vzdáleně připomíná poker. 
Každý z hráčů si tajně zvolí jednu ze svých 
karet, kterou věnuje do nabídky. Hráč, který 

dražbu začíná, musí svoji kartu otočit. Jako 
první pak za celý komplet karet může 
nabídnout určitou sumu peněz. Postupně se 
do dražby zapojují další hráči. Vždy buď zvýší 
aktuální nabídku nebo z dražby odstoupí, 
otočí jednu z karet v nabídce a jako 
„bolestné" si vezmou hromádku peněz. 
Hromádky jsou připraveny vždy na začátku 
kola a čím později hráč odstoupí, tím více 
peněz dostane. Tím, jak se karty v nabídce 
postupně odkrývají, zvyšuje nebo snižuje se 
i motivace zbylých hráčů pokračovat v dražbě. 
Vždyť se snadno může stát, že za vydražené 
peníze získají kočky směšně malé nebo 
i záporné hodnoty.

Hodnota kompletu totiž není daná prostým 
součtem jednotlivých koček, ale do hry 
vstupují navíc oba psi. Hodný pejsek zažene 
nejhorší kočičku, tedy často takovou, za 
kterou by jinak byly záporné body. Pokud je 
ale přítomen ten zlý, zblajzne jako malinu tu 
nejcennější micinku. Sejde-li se více psů 
současně, vrhnou se na sebe a o kočky ztratí 
zájem.

Samotná hra vzdáleně připomíná poker. 
Hráči se snaží odhadnout jeden druhého, zda 
blafuje nebo je v banku skutečně pořádný 
zisk. Ovšem na rozdíl od pokeru, kdy je se 
atmosféra tak hustá, že by se dala krájet, při 

Filou se hráči především baví a nezřídka se 
od stolu ozývají salvy smíchu. Samozřejmostí 
je vychvalovat kočičky, které již jsou otočené, 
ale i ty neotočené a ponoukat protihráče 
k nepředloženě vysokým nabídkám. 

Pokud máte rádi spojení dražby, blafování 
a dobré zábavy, neváhejte a „Kočičky" si 
vyzkoušejte. O kvalitě hry svědčí i fakt, že 
existuje nejen v němčině, ale již v dalších 
třech jazykových mutacích. Friedemann 
Friese, autor oblíbených „elektráren”, se opět 
vytáhl.

Filou: Die Katz im Sack
Autor: Friedemann Friese
Výrobce: 2F Spiele
Rok vydání: 2007
Hrací doba: 20 minut
Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: Od 8 let

Hodnocení:
Materiál 3 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 4 (6)
Celkový dojem 4 (6)

Ocenění:
Hra roku - doporučení



Hledáte hru na léto, na pláž, 
pro posezení s přáteli na zahra-
dě či v oblíbené hospůdce? 
Pokud navíc patříte mezi příz-
nivce klasických karetních her, 
právě jste jednu našli.

Tichu je původem čínská hra, 
kterou do Evropy přivezl Urs 
Hostettler ze švýcarského herní-
ho vydavatelství Fata Morgana. Před vydáním 
hru upravil (např. původně byla nejvyšší kar-
tou dvojka) a přidal do ní čtyři speciální karty 
(drak, fénix, pes, Mah-Jong). Nyní tedy zá-
kladní balíček tvoří 52 bridžových karet + 4 
speciální karty. Při vyšším počtu hráčů se pou-
žívají dvě sady bridžových karet.

Tichu se velmi rychle rozšířilo zejména v Ně-
mecku a stalo se natolik populární, že se 
v něm pořádá také mnoho turnajů včetně mi-
strovství Německa, na kterém excelují pře-
devším hráči z Bavorska.

Tichu lze sice hrát v různém počtu hráčů, 
ale ta pravá zábava nastává při hře ve 
čtyřech. Hráči utvoří dva páry, které hrají 
společně. Hra má mnoho společných prvků 

s klasickými evropskými hrami 
(např. bridž, mariáš), přesto si za-
chovává svoji jedinečnost.

Po rozdání, ještě před samotnou 
sehrávkou si všichni hráči navzá-
jem pošlou po jedné kartě. Hru za-
hajuje hráč, který má na ruce 
Mah-Jong (vůbec nejnižší karta ve 
hře). Každý další hráč po řadě mů-
že zahrát takovou kombinaci karet 
z ruky, která přebíjí tu poslední vy-

loženou. Takto kolo pokračuje, dokud všichni 
hráči nepasují.

Kombinace karet, které hráči mohou bě-
hem hry vynášet, připomínají poker. Lze hrát 
samotné karty, libovolně dlouhé postupky, dvo-
jice či trojice karet, tzv. „full hand". Jakmile je 
vynesen jeden z těchto druhů, ostatní hráči ho 
již během kola nemohou měnit, mohou pouze 
vykládat hodnotnější kombinace stejného 
druhu. Vítěz si karty odloží na svou hromádku 
a začíná nové kolo. 

Cílem hry je se co nejrychleji zbavit všech 
svých karet (ideálně jako první) a zároveň zís-
kat společně se spoluhráčem co nejvíce bo-
dů. Pokud první dva hráči, kteří ukončí hru, 
jsou ze stejného týmu, vyhrávají sehrávku 

maximálním rozdílem. Bodový zisk lze ještě 
navýšit, případným ohlášením vítězství ještě 
před partií nebo s první zahranou kartou. 
Hraje se vždy na více partií (do předem 
dohodnutého počtu bodů).

Tichu se tváří na první pohled celkem nevi-
nně. Taky máte ten pocit, že klasická karetní 
hra vás nemá čím  překvapit? Pokud zasedne-
te ke zkušební partii, nestačíte se divit. Tichu 
na vás útočí těžkým arzenálem. Vyvážená 
kombinace náhody a umění hráčů spolu se 
zábavností snadno překoná vaši obranu a hra 
si najde cestu mezi vaše oblíbence.  

Pokud máte rádi svůj klid a ticho, tuhle re-
cenzi můžete rovnou přeskočit. Jestli naopak 
akční hry typu  Ligretto, Schicki Micki apod. mi-
lujete a navíc patříte mezi fanoušky fot-
balu rozhodně si tuhle 
jednoduchou karetní 
hru nenechte ujít. 
Vzhledem k právě za-
čínajícímu mistrovství 
Evropy se vyzkoušení 
hry s fotbalovou téma-
tikou doslova vnucuje. 

Pokud neznáte princip 
Ligretta, asi vás překvapí, že 
všichni hráči hrají současně. 
Navíc, protože fotbal je týmová 
hra, také zde jsou hráči rozděleni 
do dvou mužstev - červení proti 
černým.

Hráči si v rámci týmu rozdělí karty a během 
hry je postupně otáčejí a rozdělují si je na své 
tři kopičky, ze kterých mohou vždy horní kartu 
zahrát na hromádku uprostřed stolu. Poslední 
zahraná karta ležící na vrcholu hromádky upro-
střed vždy určuje, jaké karty na ní smí být za-
hrané.

Na každé kartě hráče jsou totiž v rozích uve-
deni 1-2 spoluhráči, kterým tento hráč může 
nahrát a naopak také 1-2 soupeři, kteří mu 
mohou balón sebrat. Všichni účastníci zápasu 

se samozřejmě snaží 
najít toho správného hráče rychleji 

než tým soupeřů. Nově zahranou kartou se 
samozřejmě mění hráči, kterým lze přihrát, 
ale i soupeři, kteří mu mohou míč odebrat. Je 
proto životně důležité být stále v obraze. K to-
mu většinou slouží jeden z hráčů týmu, který 
obstarává vyřvávání jmen potřebných spoluhrá-
čů. Takže během zápasu je slyšet něco jako: 
Peter, Peter, Tobias, Benni, Tobias, Paul, 
Paul,..., gól, góóól!

Ano, každá akce dříve nebo později končí 
gólem, tj. zahráním karty hráče, která 
neobsahuje přihrávky, ale rovnou míč v síti. Zá-

pas se obvykle hrává na 5 vítězných branek. 
Protože na rozdíl od normálního fotbalu, 

zde góly padají rychle, většinou se 
hraje hned odveta, případně i celá 
série zápasů.
Asi bych měl upozornit, že tahle 

hra skutečně není pro každého. 
Určitě ji dokáže ocenit parta 

kluků, přidají se i někte-
ré holky. Už méně s ní 

asi uspějete u starších 
hráčů (i zde najdeme vý-

jimky). Je prostě především 
pro děti, které se při ní dokáží 

dokonale vyřádit. 
Fußball Ligretto je prostě skvělá 

oddychovka, ve které vítězí rychlejší a 
lépe sehraný tým. 

Fußball Ligretto
Výrobce: Schmidt Spiele
Rok vydání: 2006
Hrací doba: 10 minut
Počet hráčů: 2 - 8
Doporučený věk: Od 8 let

Hodnocení:
Materiál 3 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 4 (6)

Tichu
Výrobce: AbacusSpiele
Rok vydání: 1989
Hrací doba: 30 - 90 minut
Počet hráčů: 3 - 10 (ideálně 4)
Doporučený věk: Od 10 let

Hodnocení:
Materiál 4 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 6 (6)
Celkový dojem 5 (6)



Bylo, nebylo... Za sedmero horami, leží 
ocelové srdce republiky. Toto krásné, 
v ranním slunci kovově svítící, město se 
jmenuje Ostrava a v jeho středu se nachází 
čtvrť s názvem Mariánské Hory. Tímto se 
dostáváme až k jádru povídání. V „Marián-
kách“ je totiž Středisko volného času Ko-
runka a jednou z jeho aktivit je „klub 
deskových a karetních her KORUNKA“.

Klub založili v roce 2006 Deli a Cauly a zpo-
čátku lákali další členy vlastními hrami. Dnes 
je již počet a skladba her více než dostatečná. 
Nechybí jak hry pro menší, začínající hráčský 
potěr, který se schází pod Deliho vedením, 
tak samozřejmě nechybí ani hry, které ocení 
zkušenější hráči a najdou se i opravdové 
herní pecky. Ale nejen počet her je větší než 
na začátku. Je také více hráčů, kterým svět 
deskových her učaroval. Což je jen dobře.

A tak se v nově zrekonstruovaných prosto-
rách SVČ konají menší turnaje zvané Ko-
runka Open i turnaje většího ražení, jako jsou 
třeba kvalifikace na mistrovství ve Čtyřpoháru 
či v Osadnících z Katanu. Korunka také úzce 
spolupracuje s okolními školami při or-
ganizování sportovně-herní akce Mariánsko-
horský šampión, ve kterém se o prvenství 
bojuje jak sportem, tak deskovkami. Také vý-
měna zkušeností s některými kluby z okolních 
měst (Juventus Karviná, Frýdek Místek) přiná-
ší své ovoce. Ovšem klubové akce se nekona-
jí pouze v prostorách SVČ, ale pořádáme 
i takzvané „výjezdovky“. Jednou z největších 

jsou zimní Beskydské hrátky, pořádané 
společně s Juventusem, na kterou přijíždějí 
hráči ze všech koutů republiky.

Kdože se skrývá pod hlavičkou klubu Ko-
runka? Mnoho sympatických ;-) hráčů a hrá-
ček. V první řadě jsou to Deli a Cauly, kteří 
se, seč jim síly stačí, snaží zpestřit klubové dě-
ní a starají se o chod klubu. No a těsně za ni-
mi jsou už všichni další členové, bez kterých 
by to také nešlo, kteří si každou středu při-
cházejí změřit síly při deskovkách, nebo si při-
jdou jen poklábosit s přáteli. Namátkou třeba 
jeden ze zakládajících členů Renda, počítací 

génius Vodka, velký stratég Roneth, hrdinní 
bojovníci a největší testeři Lumír a Stáňa, bře-
hymeloucí tichá voda Dalibor, břehymeloucí 
divoká voda Šimi, celý sbor Mládežníků (Ju-
nior, Marťan, Martin, Ondra), kteří všem vytře-
li zrak na loňském mistrovství družstev, a 
další starší deskovkoví harcovníci.  A jak už 
bylo řečeno, i mladší pod Deliho vedením, ma-
jí v klubu své místo.

Jaké máme plány do budoucna? Hrát si, 
hrát si, hrát si! Ať se všem klubákům a klu-
bačkám v klubu líbí. Ale také bychom chtěli 
z klubu vytvořit nedílnou součást deskovkové 
scény v republice. Zatím jsme na začátku 
cesty a sbíráme zkušenosti. Rozjeli jsme své 
webové stránky, snažíme se o propagaci. 
Prostě Ostrava nejsou jen vysoké pece, 
Stodolní ulice, ale i klub deskových a karetních 
her Korunka!!!

Klub deskových a karetních her Korunka
Adresa:
SVČ Korunka 
Korunní 49 
Ostrava 9 - Mariánské Hory
709 00 

Kontakt:
www.korunka.webnode.cz
korunka.deskovky@seznam.cz

Scházíme se každou středu od 16:00 do 
20:00 (zkušenější hráči) a v ponděli od 
15:00 do 17:00 (děti).



Skoro se mi nechce věřit, že už je to tak 
dávno, co jsem začal sledovat německé in-
ternetové stránky věnované deskovým hrám a 
objevovat tak kouzelný svět moderních des-
kových her. Jednou z prvních her, u které 
jsem měl možnost přihlížet již jejímu uvedení 
na trh, bylo právě Carcassonne. Tato hra byla 
tehdy hráči vzhledem k informacím o novém 
herním mechanismu a chybějícím herním 
plánu napjatě očekávána. Z prvních fotografií 
hry zobrazující jakousi krajinu s figurkami 
jsem samozřejmě moc nevykoukal, o to víc 
jsem se těšil, až si ji budu moci zahrát.

Na jaře roku 2001 jsem si z výletu do 
Regensburgu přivezl kromě El Grande také 
Carcassonne (pokud si dobře vzpomínám, stá-
lo tehdy nějakých 16 DM). Jednoduchost 
pravidel a originální budovatelský herní prin-
cip v kombinaci s jednoduchými pravidly hru 
předurčoval k úspěšnému tažení celým svě-
tem.

Vydejme se nyní společně po stopách této 
hry takřka od jejího vydání až do současnosti. 
Přeneseme se o několik let zpět do doby, kdy 
více než polovina současných vydavatelů nee-
xistovala a nikdo neznal jiné Carcassonne 
než starobylé město na jihu Francie.

Ptáte se, co je to za hloupou otázku, vždyť Car-
cassonne vymyslel německý učitel Karl Jur-
gen Wrede. Samozřejmě máte pravdu. Jenže 
Wrede nebyl tím, kdo s přikládáním kartiček 
přišel. Dlouho jsem si myslel, že Carcassonne 
bylo první hrou, kde se pomocí kartiček hráči 
snaží uzavřít nějaký objekt. Uzavírání ostrovů 

se objevuje již ve hře Endecker od Klause Teu-
bera, která vyšla o několik let dříve. S trochou 
nadsázky můžeme prohlásit, že Teuber má 
prsty i v Carcassonne. Ať už Wrede Endecke-
ra znal či ne, každopádně u Carcassonne je ta-
to myšlenka rozpracována. Na jejím základě 
je postavena celá hra, která překvapivě dobře 
funguje. Navíc má jednoduchá pravidla, která 
ji zpřístupňují také dětem.

Zajímavý je vývoj, který hra urazila, od jejího 
zaslání autorem vydavateli, až po uvedení na 
trh. Klaus Jürgen Wrede v roce 2000 poslal 
do Hans im Glück hned tři své hry, mezi nimi 
také Carcassonne. Dvě z nich mu vydavatel br-
zy vrátil (později obě také vyšly – Mesopota-
mie u Phalanx Games a Die Fugger 
u Adlungs Spiele), Zato Carcassonne jej velmi 
zaujalo a během několika měsíců bylo připra-
veno k vydání. V průběhu ladění a testování 
byly ve hře provedeny určité úpravy, od-
straněn přímý boj hráčů, upraveno pravidlo 
o vracení figurek. V původní autorově verzi 
chyběla také kartička kláštera. Podle vzpomí-
nek Dirka Geilenkeusera z Hans im Glück byl 
prvním hráčem, který předpověděl Carcas-
sonne velký úspěch, jiný známý autor her 
Andreas Seifarth (Manhattan, Portoriko, Poš-
tovní kurýr). 

Klaus Jürgen Wrede se narodil v roce 1963 
v Meschede, vystudoval učitelství. Od roku 
1994 je učitelem hudby a náboženství v Kolí-
ně nad Rýnem. Je svobodný a bezdětný. Díky 
Carcassonne se z obyčejného učitele stal je-
dním z nejznámějších autorů her na světě. 
Možná bychom si ale Carcassonne nikdy neza-
hráli nebýt nejznámějšího herního veletrhu In-
ternationale Spieltage v Essenu. Wrede na 
něj zavítal poprvé v roce 1989 a tato akce jej 
ovlivnila natolik, že se z příležitostného hráče 
stal vášnivý příznivec her. 

Carcassonne bylo jeho první a zatím zdale-
ka nejúspěšnější vydanou hrou. Od té doby 
pravidelně rok co rok představuje hráčské ve-
řejnosti alespoň jednu svoji novou hru (Kro-
ne & Schwert, Die Fugger, Pompeji, 
Drachenreiter, Mesopotamien, Anasazi, Vene-
dig). 

Wrede hry jen nevymýšlí, ale také sám rád 
hraje. K jeho oblíbeným patří především ná-
ročnější strategické hry s historickým pozadím 
(Kreml, Civilizace, Hanibal, Shogun, 
Löwenherz, Tikal, Ra, Euphrat & Tigris). Líbí 
se mu také hry s jednoduchými pravidly a tak-

tickými možnostmi, z her pro dva si oblíbil 
tituly Babel a Cäsar und Cleopatra. Dokáže 
ocenit i párty hry, ale jen s těmi "správnými" 
spoluhráči. Naopak s výjimkou Abalone příliš 
nemiluje abstraktní hry a také hry, kde se vše 
točí kolem peněz.

Asi všichni ví, že Carcassonne není jen des-
ková hra, ale především nádherné starobylé 
město na jihu Francie se zachovalými hradba-
mi a opevněním (viz obrázek). Budeme-li věřit 
autorovým vlastním slovům, pak středověké 
francouzské město nedalo hře jen název, ale 
dovolená v jižní Francii ho inspirovala přímo 

k základní myšlence hry - vytváření 
středověké krajiny a boj různých mocenských 
skupin o vliv.

Carcassonne se může jako jedna z mála her 
pyšnit ziskem obou hlavních německých pres-
tižních ocenění - Hra roku (Spiel des Jahres) 
a Hra německé veřejnosti (Deutscher Spiele 
Preis). Obě dvě získala v roce 2001. Téhož 
roku nechyběla ani v nominacích na ame-
rickou herní cenu IGA (International Gamers 
Award). Během dalších let pak hra 
spolu s tím, jak se šířila do světa, nasbírala 
i další méně známá ocenění. Každoročně při-
bývaly do rodiny Carcassonne nová rozšíření 
či dokonce nové samostatné hry. Dnes exis-
tuje na dvě desítky různých jazykových 
verzích a prodané kusy se počítají v řádech 
miliónů. Carcassonne tak pomyslně přebralo 
štafetu po Osadnících z Katanu a přitáhlo 



k hraní obrovskou spoustu nových tváří, zejmé-
na dětí. Někteří zůstali u Carcassonne, jiní po-
stupně objevovali další, složitější hry a část 
z nich moderním hrám zcela propadla.

Stejnou práci jako Osadníci z Katanu v Ně-
mecku u nás odvedlo právě Carcassonne. 
Proč? Jedním z důvodů byla určitě cena, pro-
tože 40 DM pro naše západní sousedy zna-
menalo určitě méně než 990,- Kč pro nás. 
Carcassonne s výrazně přijatelnější cenou 
590,- Kč si nacházelo daleko snadněji a rych-
leji cestu na místa, moderními deskovými hra-
mi dosud netknutá. 

Právě Carcassonne s velmi jednoduchými 
pravidly a krátkou herní dobou dokázalo 
dostat k hracímu stolu mnoho lidí, kteří by se 
do složitějších Osadníků z Katanu nepustili. 
Jedná se o ideální startovní hru pro nováčky, 
tj. hráče, kteří se s moderními společenskými 
hrami dosud nesetkali. Modré krabičce s obráz-
kem hradu vděčí mnoho z nás za objevení kou-
zelného světa her.

Německý herní klub v Herne známý i organiza-
cí mistrovství světa v Osadnících z Katanu 
uspořádal již několik úspěšných rekordních 
pokusů. 8.-10.září 2006 hrála čtveřice týmů 
Carcassonne nepřetržitě 42 hodin a 48 minut. 
Během té doby hráči umístili na hrací plochu 
celkem 4194 kartiček. Vytvořili tak zápis do 
Guinessovy knihy rekordů "Longest Boardga-
me Marathon". Ještě lepší výsledek dosáhli 
o dva roky dříve, kdy spotřebovali 42 zá-
kladních sad hry a stejný počet prvních dvou 
rozšíření a minirozšíření Král a špeh. 

Přesto by jejich výkon nestačil na klání ve 
scrable na Olympiádádě duševních sportů 

v Praze v roce 2001. Tam vydrželi skládat 
slova dva hráči téměř 62 hodin.

Příznivci Carcassonne se našli i mezi potá-
pěči. Trocha práce s kopírováním a lami-
nováním, místo dřevěných figurek skleněné a 
hurá pod hladinu. Ano, skupinka potápěčů 
z  Troisdorfu si svoji oblíbenou hru dopřála 
i v 10ti metrové hloubce.

V Carcassonne bylo již uspořádáno mnoho růz-
ně velkých turnajů. Již několik let se u nás 
v rámci největší české herní akce - Desko-
hraní pořádá mistrovství republiky. Jeho něko-
likanásobným vítězem je Matyáš Veselý 
z Liberce, který nás úspěšně reprezentoval ta-
ké na mezinárodní scéně. 

O tom, že Carcassonne je pro všechny bez 

rozdílu věku vás třeba přesvědčí 4.místo 11ti-
letého! Henrika Fürstenberga z Norska na loň-
ském mistrovství světa. Také letos se pořádají 
národní mistrovství, jejichž vítězové se utkají 
v říjnu v Essenu. 

Přestože Carcassonne je především zá-
bavná hra, má také svoji strategickou hloubku 
a zejména ve spojení s turnajovými úpravami 
pravidel používanými ve finále MČR si neza-
dá s mnohými zdánlivě o hodně složitějšími 
hrami.

Po úspěchu na hráčských stolech se hra brzy 
nastěhovala také na monitory počítačů. 
Kromě samozřejmé implementace hry na 
BrettSpielWelt přišlo také komerční zpra-
cování hry od firmy Koch Media, která proda-
la desítky tisíc kopií počítačové verze hry. 
Zájem o Carcassonne ale postupně klesal a 
od roku 2006  se již neprodává.
Nezůstalo ale jen u komerčního produktu, po-
stupně se objevilo hned několik různých 
programů podporujících hru po síti.

O oblibě hry svědčí také české stránky 
www.carcassonne.cz, které jsou věnovány 
právě a jen Carcassonne. Obdobné stránky 
existují také na Slovensku a nepochybně 
i v dalších zemích. Na internetu lze nalézt též 
různá neoficiální rozšíření a varianty hry.

Loňské 5. a 6. rozšíření byly údajně poslední-
mi přírůstky do velké rodiny. Je éra 
Carcassonne skutečně u konce? Čeká nás 
ještě nějaké překvapení? To ukáže až čas.



2000 
Carcassonne - základní hra

2001 
Carcassonne: Řeka (Der Fluss) - minirozšíření

2002 
Carcassonne: Rozšíření (Die Erweiterung) - 1.rozšíření (Hostince a katedrály)
Carcassonne: Lovci a sběrači (Jäger und Sammler) - samostatná hra
Carcassonne: PC hra

2003 
Carcassonne: Kupci a stavitelé (Händler & Baumeister) - 2.rozšíření
Carcassonne: Hrad (Die Burg) - samostatná hra pro dva (česká verze obsahuje navíc 
minirozšíření Řeka a Král a špeh)
Carcassonne: Král a špeh (König und Späher) - malé rozšíření Carcassonne a Carcassonne: 
Lovci a sběrači
Carcassonne: Limited Edition Package - základní hra spolu s prvními dvěma velkými rozšířeními 
(1.rozšíření, Kupci a stavitelé)
Carcassonne: The Ark of the Convenat (Die Baumeister des Königs) - biblická varianta základní 
hry, navíc obsahuje oázy, které přidávají body k cestě

2004 
Carcassonne: Král a špeh (König & Späher) - minirozšíření 
Carcassonne: Kataři (Die Katharer) - minirozšíření vyšlo jako příloha Spielboxu 2004/5
Hrabě z Carcassonne (Der Graf von Carcassonne) - minirozšíření 
Carcassonne: Město (Die Stadt) - samostatná hra

2005 
Carcassonne: Princezna a drak (Burgfräulein & Drache) - 3.rozšíření
Carcassonne: Řeka II (Der Fluss II) - minirozšíření
Carcassonne: Objevitelé (Neues Land) - samostatná hra
Spielbox Special: Der Carcassonne Almanach

2006 
Carcassonne: Věž (Der Turm) - 4.rozšíření
Carcassonne: Big Box - základní hra spolu s pěti rozšířeními (Řeka, 1.rozšíření, Kupci a 
stavitelé, Věž a Princezna a drak)

2007 
Carcassonne: Opatství a starosta (Abtei und Bürgermeister) - 5.rozšíření
Carcassonne: Carcassonne: Hrabě, král a řeka (Graf, König und Konsorten) - 6.rozšíření
Carcassonne: Cestovní verze (Reise - Carcassonne) - cestovní verze hry s malými kartičkami a 
figurkami

Další doplňky
Der Kartentower - zásobník kartiček, byla dostupná jen v omezeném období (do roku 2004), 
vydávatelem byl GRAFFIXX
Carcassonne: le Sack - sáček na kartičky
Carcassonne für PC - počítačová verze hry od firmy Koch Media



Albi, dotisk, začátek měsíce 

Mindok, novinka kompletně v češtině, 
od 1.7.

Albi, novinka, od 1.7.

Albi, pouze s vloženými českými 
pravidly

Albi, 2. vydání hry (společně s CGE)

Albi, novinka kompletně v češtině

Albi, upravené levnější nové vydání, v 
 prodeji koncem měsíce

Mindok, novinka kompletně v češtině

Albi, 2. vydání hry (společně s CGE)

Albi, novinka

Mindok, novinka kompletně v češtině

Mindok, novinka kompletně v češtině

Albi, novinka kompletně v češtině, 
přelom září a října 

Albi, novinka kompletně v češtině 




