


Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
třetí číslo našeho zpravodaje je konečně na světě. Je předzvěstí herně 

bohatého podzimu, nabízí představení některých novinek i starších nebo u nás 
méně známých titulů. 

Ústřední článek je tentokrát věnován Projektu GIPF. Důvod je jednoduchý - již 
brzy se v Praze v rámci Deskohraní uskuteční první mistrovství světa v šesti 
hrách patřících do tohoto zajímavého projektu.

Na největší čistě herní akci u nás - Deskohraní vás všechny srdečně zvu. 
Přijďte si vyzkoušet novinky českých vydavatelů i starší klasiku z široké nabídky 
herního klubu Paluba. Bližší informace najdete na internetových stránkách akce 
(www.deskohrani.cz).

V čísle najdete také představení dalšího z aktivních herních klubů - plzeňské 
Bedny a určitě i spoustu jiných zajímavých informací.

Léto tráví většina z nás odpočinkem 
na prázdninách a dovolených. Jak 
hráči, tak vydavatelé her sbírají síly 
na podzim, kdy herní trh vrcholí. 
Přesto se naše nabídka rozšiřovala i 
během letních měsíců. Na základě 
zájmu zákazníků jsme do ní zařadili 
miniatury k oblíbenému hernímu 
systému Wings of War. Z dalších 
novinek bych rád upozornil zejména 
na Aquaretto, kterému je věnována 

také recenze uvnitř tohoto čísla, a 
Blokus 3D - trojrozměrnou variantu 
oblíbené geometrické hry. 

Největší novinkou pro zákazníky je 
postupné rozšiřování nabídky her pro 
nejmladší. Na našich stránkách je 

najdete pěkně pohromadě v kategorii 
Pro předškoláky. Chceme nabízet 
vybrané kvalitní hry, které nejen, že 
jsou pro děti zábavné, ale také 
rozvíjejí jejich schopnosti. V našem 
sortimentu najdete samozřejmě to 
nejlepší z tuzemské produkce, ale 
také hry u nás prakticky neznámé.

Pokud vám přesto v naší nabídce 
nějaká hra chybí, napište nám a my 
se pokusíme ji pro vás sehnat.
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V minulém čísle jsme vám představili 
nabídku hlavolamů americké firmy ThinkFun. 
Dnes vám přiblížíme belgickou značku Smart 
Games. Také její výrobky patří mezi ty 
nejlepší hlavolamy na trhu. Firma se zaměřuje 
především na děti všeho věku. Snaží se 
vymýšlet hry, pro které děti budou ochotné 
vypnout televizi či počítač.

Myslíte si, že hlavolamy nejsou pro malé 
děti? Co takhle hlavolam pro tří a čtyřleté 
děti? Ano tušíte správně, belgická firma 
nezapomíná ani na ty nejmenší. Právě pro 
děti v tomto věku jsou určeny dvě loňské 
novinky - Catle Logic a Camelot Junior. Na 
rozdíl od drtivé většiny ostatních jsou 
vyrobeny z masivního lakovaného dřeva, 
které je velmi příjemné na dotek. Velké 
dřevěné kusy jsou ideální pro malé děti, které 
by si s drobnými dílky těžko poradily. Při 
řešení úloh si procvičují motoriku, barvy, tvary 
a samozřejmě rozvíjejí základy logiky.

Oba dva hlavolamy v sobě spojují 
jednoduchá pravidla, variabilitu zadání i 
širokou škálu obtížnosti tak, jak jsme si 

u kvalitních hlavolamů již zvykli. Každý z nich 
obsahuje knížečku se 48 různými zadáními 
čtyř obtížností, takže hlavolam roste 
s dítětem. Rozdíl mezi nejjednoduššími a 
nejtěžšími úkoly je opravdu značný a zahrát si 
tak může i starší sourozenec.

První z nich Castle Logix je určen dětem 
již od tří let. Krabička obsahuje čtyři různě 
vysoké dřevěné hranoly s otvory a tři střechy. 
Z tohoto materiálu děti staví různé hrady. 
Musí správně poskládat hranoly a především 
do nich zasunout střechy. Každá střecha má 
totiž jinak dlouhý podstavec a nevejde se do 
každého hranolu. Prvních 12 úloh využívá jen 
tři hranoly, další sada zadání již obsahuje 
všechny čtyři hranoly, úlohy pro experty 
kladou navíc nároky na rovnováhu při stavění 
hradů. Mistrovská sada úloh pak obsahuje 
pouze obrysy hradu, takže děti musí sami 
přijít na to, jak budou hranoly při stavbě 
využity. Zadáním poslední sady většinou 
neodolají ani rodiče.

Druhý hlavolam Camelot Junior je malinko 
těžší (doporučený věk 4 - 8 let). Bude se líbit 
především holčičkám, protože jejich úkol je 
veskrze pohádkový. Pomozte princi zachránit 
princeznu! Jak? Princ stojí ve věži na jedné 
straně hracího plánu a princezna na něj čeká 
na druhém konci. Nejprve se princ 
k princezně samozřejmě musí dostat. K tomu 
můžete použít jen pár dřevěných dílků. 
Většina z nich obsahuje i schody, které 
umožní princi překonat výškový rozdíl. Také 
tento hlavolam nabízí pestrou paletu zadání 
různé obtížnosti.

Camelot Junior byl letos v Německu 
nominován v kategorii pro děti od 3 let na 
cenu udělovanou nejlepším výukovým hrám 
pro děti.

Již několik let si děti hrají s hlavolamy ze 
série GoGetter. Jsou tvořeny devíti 
čtvercovými kartičkami, na kterých jsou 
zobrazeny cesty, řeky nebo chodby. Hráči je 
musí umístit do čtverce 3x3, tak aby sousední 
kartičky k sobě pasovaly (cesta na cestu, 
řeka na řeku). Na okrajích čtverce jsou 
zobrazeny různé obrázky (např. domek, auto, 
loďka, kočka, myš). Každé zadání pak navíc 
k těmto obecným pravidlům přidává nějaký 
požadavek (např. autíčko musí po cestě dojet 



do domečku, kočka nesmí mít cestu k myši). 
Hlavolamy GoGetter lze snadno sbalit na 

cestu. Sešit se zadáními uložíte do přihrádky 
uvnitř. Kartičky naskládáte na hrací desku, 
přikryjete deskou z plexiskla, zajistíte 
gumičkou a můžete vyrazit.

Hry z této série jsou vesměs vhodné pro 
děti již od pěti let a stejně jako výše zmíněná 
dvojice i GoGetter opravdu stojí za 

vyzkoušení. Na trhu je již delší čas a stačil 
získat několik prestižních ocenění na poli 
dětských hraček.

Podobně jako GoGetter uspěla i další řada 
hlavolamů pojmenovaná Hide & Seek. Jak 
samotný název naznačuje, hráči tentokrát 
pomocí čtyř dílků zakrývají různé části 
obrázku. Zdánlivě jednoduchý úkol může dát 
vzhledem k možnostem natočení jednotlivých 
dílků nečekaně spoustu práce. Opět 
samozřejmě nechybí brožurka se zadáními od 
těch nejjednodušších až po skutečně obtížné 
úkoly.

Mezi těmi staršími i mezi dospělými se těší 
oblibě další dvě skládačky Camouflage - 
Severní pól a Air Traffic Control (Letiště).

Příznivci hlavolamů si v pestré nabídce 
firmy Smart Games jistě najdou hlavolam dle 
svého gusta. Vhodně vybraný kousek může 
posloužit také jako hodnotný dárek jak pro 
děti, tak pro dospělé.



Nechcete se podívat na moji vodní zoo? 
Je zbrusu nová a vstup je zdarma, protože 
nemám žádné pokladní. Zato mám dva 
ošetřovatele, kteří se starají o zvířátka tak 
pečlivě, že se mi narodil malý delfínek. 
Podívejte se, co jich mám v nádrži. Celých 
osm, tady je ten malý a tady to jsou jeho 
rodiče. Škoda, že se mi nepodařilo získat 
žádného cvičitele, který by nacvičil pár 
čísel pro návštěvníky. Nesmíte opomenout 
navštívit expozici ledních medvědů. Ti mají 
taky jedno mládě. No a ještě mám tři 
tučňáky a pár lvounů. Jo nemáte zájem 
o jednu želvu? Potřeboval bych ji udat. 
Zbytečně mi zabírá místo v bazénu.

Ptáte se, co to tady píšu za nesmysly? 
Tak nějak může vypadat i vaše zoo na 
konci partie Aquaretta! Kdo z nás nemá 
rád zvířátka! Aquaretto je hra, ve které se 
kolem zvířátek vše točí. Každý hráč se stává 
ředitelem jedné zoo a postupně do svého 
vodního parku získává další a další zvířátka.

Kupodivu se hráči nesnaží mít co 
nejpestřejší nabídku, ale naopak se cení 
spíše větší množství zvířat stejného druhu. Za 
každé třetí zvíře v nádrží získává hráč 
finanční bonus a při zisku pátého respektive 
desátého kusu od jednoho druhu ředitel zoo 
získává nového zaměstnance. Toho může 
hned zaměstnat jako pokladního, ošetřovatele 
nebo cvičitele.

Na konci hry vítězí hráč s nejhodnotnější 
expozicí. Hodnotí se každé zvířátko v zoo, 
bonusy za zaměstnance a odečítají se body 

za druhy, které se do expozice nevešly a 
zabírají místo v bazénu.

Mnozí ví a někteří asi tuší, že Aquaretto se 
tady nevzalo jen tak náhodou, ale hra má 
celkem dlouhou historii. Pokud vás srovnání 
hry s jejími předchůdci nezajímá, klidně 
následující tři odstavce přeskočte. 

My ostatní se na chvíli vrátíme o pět let 
zpátky, kdy se objevil první předek Aquaretta. 
Michael Schacht tehdy vymyslel jednoduchou 
a vtipnou karetní hrou Coloretto, ve které 
hráči sbírají chameleony. Snaží se získat co 
nejvíce kusů od nejvýše tří barev (ty na konci 
hry přináší body) a naopak co nejméně těch 
ostatních (body ubírají). Chameleoni se 
v průběhu každého kola odkládají na 
hromádky a každý hráč si postupně právě 

jednu z hromádek musí zvolit. Hra byla 
velmi úspěšná a autor záhy přišel s hrou 
Coloretto Amazonas založenou na 
podobných principech. Nová hra ovšem 
žádnou velkou díru do světa neudělala.    

Poměrně nečekaně se autor ke své 
myšlence ještě jednou vrátil a v loňském 
roce se objevila desková podoba 
Coloretta - Zooloretto. Kombinace 
roztomilé pandy na přední straně krabice 
a chytlavého herního principu zaujala 
nejen spoustu dětí a jejich rodičů, ale 
také porotu nejznámějšího herního 
ocenění Spiel des Jahres. Zooloretto se 
stalo hrou roku 2007. 

Rok se sešel s rokem a můžete si 
zahrát další hru se zvířátky - Aquaretto. 
Osobně považuji Aquaretto za herně 
výrazně lepší než  Zooloreto. Pokud tedy 
váháte mezi těmito dvěma hrami, mé 

doporučení je jednoznačné - Aquaretto. Údaje 
na krabici se vás sice snaží přesvědčit, že 
Aquaretto je složitější, ale můj osobní dojem 
a zkušenost jsou spíše opačné. Ano, 
Aquaretto má o něco více pravidel, ale vše je 
logické, jednoduché a velmi příjemné na 
hraní. Zooloretto vás více svazuje a pokud ta 
vaše zvířátka zůstala vespod poslední 
hromádky s kartičkami, těžko s tím něco 
uděláte.

Aquaretto má jednoduchá pravidla, téma 
i  provedení je velmi lákavé zejména pro děti 
a samotná hra je rozhodně nezklame. Nejen, 
že se hraje se zvířátky, ale zvířátka se mohou 
také množit a kdo by nechtěl mít ve své 
expozici nějaké to mláďátko! S hrou uspějete 
zejména u dětí, šanci máte i u lidí, kteří jsou 
moderními deskovými hrami zatím nedotčeni, 
ale nejspíše vás neodmítnou ani náruživí 
hráči. Aquaretto lze použít také jako rozšíření. 
Pokud už vlastníte Zooloretto, můžete se 
pustit do stavby velké zoo s vodními 
i suchozemskými zvířátky.

Aquaretto
Autor: Michael Schacht
Výrobce: Abacusspiele
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 45 - 60 minut
Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: Od 10 let (lze již od 8 let)

Hodnocení:
Materiál 5 (6)
Zábavnost 6 (6)
Znovuhratelnost 6 (6)
Celkový dojem 5.5 (6)



Cesta kolem světa za 80 dní je zábavná 
hra, ve které hráči napodobují hrdinu románu 
Julese Verna Philease Fogga v jeho souboji 
s časem na cestě kolem světa. Hra vychází 
v českém vydání snad symbolicky v roce, ve 
kterém uplynulo 180 let od narození 
geniálního francouzského spisovatele.

Zpoždění vlaků, nespolehlivost lodní 
dopravy, rozmary počasí a jiné nečekané 

události zde přebírají karty. Ve hře se 
vyskytují karty dvojího druhu. Jednak jsou zde 
dopravní prostředky - vlaky a lodě, pomocí 
kterých hráči cestují mezi jednotlivými městy. 
Hodnota karty určuje počet dní, které cesta 
potrvá.

Kromě cestovních karet obsahuje hra sadu 
karet událostí, které mohou hráčům některé 
úseky cesty výrazně zkrátit a dohnat tak 

soupeře.
Podle počtu hráčů je 

v každém kole k dispozici 
až šest různých akcí. Na 
začátku kola je ke každé 
akci vyložena jedna 
cestovní karta. Hráči si 
postupně od začínajícího 
hráče zvolí akci a 
společně s ní získají také 
jednu z karet. Nyní se 
musí rozhodnout, zda 
budou pokračovat ihned 
v cestě nebo počkají na 
výhodnější okamžik.

Přesun mezi dvěmi 
sousedními místy stojí 
vždy nějaké cestovní 
karty. Pokud je potřeba 
zahrát dvě karty jednoho 
druhu, mohou hráči ušetřit 
čas, když zahrají karty 
stejné hodnoty. V tomto 
případě se jejich hodnota 
počítá do spotřebovaného 
času pouze jednou.

Co hráčům brání v tom, 
aby si v klidu londýnského 
klubu výstředníků počkali 
na ty správné karty? 
Především to, že první, 
kdo dorazí do každého 
z míst na trase, získá 

malou výhodu proti ostatním (obdobně je 
odměněn vždy i poslední hráč). Dalším 
pádným argumentem pro opuštění tábora je 
detektiv. Pokud je hráč na konci tahu na 
stejném místě jako detektiv, ztrácí 
vyšetřováním dva dny.

Úplně nejhorší, co vás může potkat, je ale 
to, že nestihnete dorazit včas zpět do 
Londýna. Ono totiž kromě oficiálního času, 
který je zobrazován na časové ose na okraji 
herního plánu, existuje ještě jakýsi "druhý" 
čas. Jakmile první hráč dorazil do cíle 
v Londýně, na konci každého kola všichni 
hráči, kteří jsou ještě na cestě, ztrácí jeden 
den. Pokud poslední hráč nestihne dojet do 
Londýna současně s ostatními (ve stejném 
kole), obsadí poslední místo.

Cesta kolem světa za 80 dní je vydařená 
rodinná hra, která ale dokáže pobavit 
i zkušené herní harcovníky. Navíc díky krátké 
hrací době často nezůstane jen u jediné 
partie. Pokud vám nevadí, že ve hře skutečně 
bojujete nejen proti spoluhráčům, ale 
především s náhodou a nepřízní osudu, určitě 
si ji oblíbíte.

Cesta kolem světa za 80 dní
Autor: Michael Rieneck
Výrobce: Mindok
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 50 minut
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: Od 10 let

Hodnocení:
Materiál 4 (6)
Zábavnost 4 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 4.5 (6)

Ocenění:
Hra roku - nominace



Baví vás plánování cest? Co takhle 
vyprojektovat trasy londýnského metra? Nyní 
máte jedinečnou možnost spolupodílet se na 
nové podobě londýnských linek. Pozice stanic 
a jejich propustnost je již daná. Na vás je, 
abyste v boji o cestující porazili konkurenci a 
stali se nejúspěšnější londýnskou přepravní 
společností.

Podle počtu hráčů dostane každý 
novopečený manažer londýnského metra na 
starost stavbu dvou až čtyř linek. A jdeme 
hloubit první tunel! Vždy, když je hráč na tahu, 
smí prodloužit své trasy celkem o čtyři úseky. 
Přímý zisk přináší připojení stanice, ktrerá je 
současně vlakovým nádražím, protažení linky 
na konečnou a propojení některých 

konkrétních dvojic stanic. Také pokud se vám 
podaří vytvořit na některé lince uzavřený 
okruh, získáváte body za všechny vnitřní 
stanice uvnitř okruhu.

Vždy na konci tahu každého hráče cestuje 
Londýnem pasažér. Ten si z nabídky čtyř 
cílových stanic, které jsou vždy vyložené, 
vybírá nejbližší cíl. Vždy nejprve jednu 
z barevně odlišených důležitějších stanic 
(pokud je v nabídce) a následně ještě navštíví 
jednu obyčejnou stanici.

Pasažér jako by z oka vypadl většině lidí, je 
totiž enormně líný. Při výběru stanice, do 
které se vydá, nejprve vybere ty, které ho stojí 
nejméně kroků pěšky. Ze zbylých možností 
preferuje variantu s méně přestupy. Klidně si 
kvůli tomu zajede přes půlku Londýna, jen 
když se nebude muset zvedat ze sedadla :-). 
Zdá se, že v Londýně to bude s přestupy 
podobné jako v Praze, taky tak neradi 
přestupujete na Florenci, Můstku či Muzeu? 
V případě více rovnocených možností je 
výběr trasy na hráči, který je právě na tahu. 
Za každou linku, kterou pasažér při přesunu 
použije, obdrží její majitel bodík.

Během hry postupně dojde na všechny 
stanice. Ke konci hry již samozřejmě mnoho 
místa na stavbu nezbývá a ukazuje se, jak 
dobře kdo své linky naplánoval. Teprve nyní 
hráči s hrůzou zjišťují, že na prodloužení 
jedné linky již nemají materiál (každá linka má 
omezenou délku) a druhou svou linku si 
nechali zablokovat.

On the Underground patří mezi vydařené 
vláčkové hry. Jednoduchá pravidla ve spojení 
s krátkou hrací dobou a velmi dobrou 
hratelností jsou tou nejlepší pozvánkou 
k vyzkoušení. Hru doporučujeme hrát raději 
ve 2-4 hráčích, v pěti se příliš prodlužuje 
čekání na tah a hráči nad hrou ztrácí kontrolu. 

On the Underground
Autor: Sebastian Bleasdale
Výrobce: JKLM
Rok vydání: 2007
Hrací doba: 45 - 60 minut
Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: Od 10 let

Hodnocení:
Materiál 4 (6)
Zábavnost 4 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 4.5 (6)

Poněkud stranou zájmu hráčů zůstala nená-
padná oranžová krabička s názvem 4 in 1 
(Čtyři v jednom).  Přitom v době, kdy vychází 
spousta karetních her lišících se obrázky na 
kartách více než pravidly, je jistě záslužný 
pokus vydat společně několik her s jednou 
sadou karet.

Podtitulek popisované krabičky „nejlepší 
štychové hry“ nám dává s nostalgií vzpo-
menout na zakouřené hospody, ve kterých 
jsme mastili mariáš, taroky, srdce či závazky 
(nebo též nesprávně Whist). Někteří z nás vy-
zkoušeli i nekorunovaného krále klasických ka-
retních her – bridž.

Jsou tací, kteří u svého milovaného mariá-
še vydrží celý život. Pokud rádi zkoušíte nové 
věci, 4 in 1 vás zaručeně nezklame. Krabička 
obsahuje hned čtyři štychové hry, které již dří-
ve vyšly samostatně Njet (Stefan Dorra), 
Meinz (Günter Burkhard), Was sticht? (Karl-
Heinz Schmiel) a Mü (Frank Nestel).

K vyzkoušení alespoň některých jsem se 
dostal teprve nedávno. Po překonání ne-
přesného českého překladu na nás čekala 
zdánlivě obyčejná štychová hra, která nás ale 

dokázala bavit téměř dvě hodiny. Vždy před 
samotnou hrou si hráči nejprve zvolí „nepod-
statné“ věci jako trumfovou barvu, super-
trumfy, zda se před hrou budou nějaké karty 
zahazovat, hodnotu hry a začínajícího hráče. 
Každý hráč má žetony, kterými postupně za-
krývá jednotlivé varianty. V každém řádku mu-
sí zůstat jedna možnost volná,  ta je použita 
pro hru. Njet se hraje ve dvou týmech, pro kaž-
dou sehrávku jsou týmy určeny znovu. Začína-
jící hráč si vybere spoluhráče a zahájí hru. 

Hráči získávají body za získané štychy a 
navíc také za „zabité“ soupeřovy nuly. Pozor, 
ve hře je celkem 12 nul, od každé barvy tři :-). 
Hru lze hrát i v lichém počtu hráčů, k tomu 
slouží roztomilá karetní příšera. Začínající 
hráč ji přidělí jednomu z členů početně slabší-
ho týmu. Jeho body se pak počítají dvakrát.

Za vyzkoušení stojí ale i další tři hry. 
V Meinz každý hráč získá vždy právě dva 
štychy. O bodech rozhoduje jejich hodnota. 
Při Was sticht? si hráči nejprve vyberou karty 
do ruky a poté plní úkoly a při Mü se vyklá-
dáním karet licituje o pozici hlavního hráče.  

4 in 1
Výrobce: Amigo
Rok vydání: 2007
Hrací doba: 30-60 minut
Počet hráčů: 2 - 6
Doporučený věk: Od 10 let

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



Krabice, která nebývá zaprášená
Kdybychom hráli „co by to bylo, kdyby”, tak 

kdyby se měl Blokus přiblížit politikovi, byl by 
to dozajista Brežněv. I když tolik vyznamenání 
jako Blokus jich snad ani on neměl.

Nositelka ocenění australská a japonská 
hra roku, ceny Mensa selection a mnoha a 
mnoha dalších, je velice jednoduchá 
abstraktní zábava založená na principu 
puzzle přesněji tetrisu. 
Hráči mají své 
tetrisovité dílky složené 
ze čtverců a snaží se 
jich co nejvíce položit 
na hrací plán za 
dodržení jedné  triviální 
podmínky – nové dílky 
musíte přikládat ke svým již vyloženým dílkům 
a to pouze rohy. Soupeř se vám v tom bude 
snažit všemožně zabránit, odtud také pochází 
název Blokus. Zábavu si užijete ve dvou až 
čtyřech hráčích. Platí zde ovšem pravidlo „čím 

více, tím lépe” a tak největší boje a úměrně 
s nimi skvělý zážitek ze hry se odehrávají ve 
čtyřech. Možná je také solitérní verze, ale 

spíše než o hru se pak jedná o hlavolam. 
Na úspěch základní hry navázal kousek pro 

náročnější - Blokus Trigon. Ze čtvercové sítě 
se spolu s ním přesunete na hexový herní 
plán. Také tetrisové dílky se lehce změní. Již 
nejsou poskládány ze čtverců, ale 
z trojúhelníků. Představa o prostoru, i když 

jen dvojrozměrném, se ztíží několikanásobně. 
A to je něco pro opravdové milovníky Blokusu. 
Pozor ovšem, pokud jednou ochutnáte tuto 
variantu, bude se vám těžce vracet zpět. 

Jelikož je hraní původního Blokusu ve dvou 
spíše alternativou, přišla po obrovském 
úspěchu hry speciální cestovní verze pro dva -
Blokus duo. Tato verze staví hlavně na 
mobilnosti, pokud ji porovnáte se standardní 
hrou, jsou rozměry cestovní verze čtvrtinové. 
Jen barevnost jednotlivých dílků je poněkud 
zvláštní.

Zatím poslední novinka je Blokus 3D, 
někdy se setkáváme taky s názvem Rumis 
(Blokus 3D je vlastně nové vydání Rumisu). 
Autor této hry se nespokojil jen s roztříštěním 
roviny do trojúhelníků, ale přidal rovnou další 
rozměr. Pomocí připravených šablon vytyčíte 
plochu, ve které se bude hrát. Výšku pak 
určíte dle obrázku na destičce – liší se dle 
počtu hráčů. Tentokrát se kostičky musí 
dotýkat alespoň jedním celým čtverečkem. 
Zajímavý je také způsob hodnocení. Když 
žádný z hráčů nemůže přiložit svůj dílek, 
spočítají si všichni kolik čtverečků jejich barvy 

je viditelných v půdorysu vzniklé stavby. 
Oproti klasickému Blokusu je třírozměrná 
verze o něco svižnější.

Leckdy se stane, že krabice umístěné 
nahoře na skříní časem zavalí prach, ba ani 
pes po nich neštěkne. Blokusu se toto stát 
nemůže. Jeho obrana proti prachu má velice 

praktické složení: jednoduchost, vysoká míra 
zábavy s podtóny škození a s aspekty 
chytrosti. I proto jej tak rády předepisují svým 
žákům učitelky ve školách. Pokud hledáte 

rodinnou hru se snahou 
zaujmout rozdílné 
generace, nelze jinak 
než Blokus vřele 
doporučit.

Blokus

Výrobce: Piatnik
Rok vydání: 2000
Hrací doba: 20 minut
Počet hráčů: 4
Doporučený věk: Od 7 let

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

Některá získaná ocenění:
2000 Grand Prix du Jouet - vítěz
2001 Golden Ace, (Francie) - vítěz
2002 Spiel des Jahres - doporučení
2002 Japan Boardgame Prize - vítěz
2003 Australian Games Association Game 
and Puzzle - vítěz
2003 Vuoden Perhepeli - vítěz
2003 Mensa Select - vítěz
2004 Årets Spel - nejlepší rodinná hra
2005 Årets Familiespill (Norsko) - nominace



Cože?? Vypadá to trochu nabubřele…?
Buďte bez obav!! Ono u nás v Plzni se leda-

cos na první pohled může zdát trochu zvláštní. 
Osvobodila nás americká armáda, o níž se čtyři-
cet let tvrdilo že snad vůbec nebyla, v měst-
ském znaku máme místo orlice či lva 
velbloudici a od plzeňského pivovaru si smě-
rem na Prahu vesele klokotá řeka Berounka kte-
rá, světe div se, vůbec nikde nepramení.

Takže se nenechte zmýlit … Na začátku vše-
ho byla, jak jinak, než hospoda.

Pogo, tehdy ještě působící v Albi, inicioval se-
tkání trojice Gally, Fly, Plema a světlo světa tak 
spatřil spolek nadšených pařanů, okouzlených 
světem deskovek a stolních her. A ten se začal 
pomalu rozrůstat. Ať už díky pořádání ve-
řejných turnajů (Bang!, Osadníci z Katanu…) ne-
bo pravidelným čtvrtečním herním posezením, 
z nichž se stala tradice.

Na těchhle herních podvečerech se zrodila 
nejen oblíbená prestižní klubová liga ale také 
plány, jak a kudy naši činnost dál rozvíjet. Myš-
lenku na registraci Bedny jakožto oficiálního ob-
čanského sdružení se vším, co k tomu patří, 
jsme v roce 2006 přeměnili ve skutečnost, čímž 
se začala psát nová historie klubu. 

Důvěrně známá zákoutí sklepů plzeňských 

hospod jsme vyměnili za prostory doubravecké-
ho kulturního střediska D klub, kde máme k dis-
pozici klubovnu velikosti menší školní třídy a 
pro pořádání turnajů i ideální velký sál se špič-
kovým vybavením. Spolupráce Bedny s D klu-
bem nám mimo jiné umožnila rozšířit členskou 
základnu také o děti a mládež. Pravidelné čtvr-
teční schůzky teď začínáme od 15.00 dětským 
herním klubem. Na ně pak plynule navazují 
ostatní členové a rušno je Bedně až do 22.00 
hodin. 

Náš klub má v současnosti přibližně třicet 
členů a hlavní krédo – hrát si a bavit se!

Zatím největšími klubovými úspěchy na poli 
herních bitev je druhé místo jednotlivců na 
MČR v Osadnících a následná účast na mistrov-
ství světa v Essenu, v týmových soutěžích pak 
třetí flek na loňském Čtyřpoháru a postup na Eu-
ropeMasters opět do Německa. 

Ale stejně jako dřív to pro spoustu beďňáků 

znamená i něco víc, než jen hodiny strávené 
nad barevnými hracími poli deskovek. Své ak-
tivity zaměřují na propagaci a účast na akcích 
pořádaných pro širokou veřejnost (Pilsen Kit, 
Dny vědy a techniky, Bambiriáda, festival des-
kových her Goliáš a David v Nepomuku, Jam-
boree), rozšiřování veřejného povědomí o 
fenoménu deskových her třeba seriálem novi-
nových článků o hrách psaných  a uváděných 
v Plzeňském Deníku, webovými klubovými 
stránkami, pořádáním kvalifikace Čtyřpoháru, 
či spolupráci a srazy s hráčskou a pařanskou 
komunitou celé naší malé české kotliny.

Prostě se rádi bavíme a poznáváme nejen 
nové věci , ale také lidi.

Víte jaký význam má vlastně název našeho 
klubu Bedna? Tak, hraní her je tzv. ,,na bednu“, 
deskovky jsou v krabici – v bedně, ale hlavně, 
u nás hrají všichni praví plzeňští Zabedněnci!!

Klub deskových her Bedna
Adresa:
D klub Doubravka 
Zábělská 54b 
Plzeň 

Kontakt:
http://deskovky.ic.cz
bedna.plzen@seznam.cz
Klubové diskuzní fórum:
forum.deskovky.net

Schůzky každý čtvrtek od 15:00 do 22:00
15:00 - 18:00 vyhrazeno pro děti (s rodiči)
18:00 - 22:00 ostatní

Plzeňský Klub deskových her BEDNA je 
občanské sdruženích jehož cílem, činností 
a snahou je umožňovat svým členům 
i dalším osobám, zejména pak mládeži 
provozování stolních her, jako hodnotné 
zábavy podporující duševní rozvoj, propa-
gace her a jejich zpřístupnění co nejširší 
vrstvě obyvatelstva, pořádání akcí s herní 
tematikou, rozšiřování komunity hráčů, zá-
jemců a fandů stolních her, spolupráce 
s organizacemi zabývajícími se obdobnou 
problematikou u nás i v zahraničí.



Před deseti lety uvedla firma Schmidt 
Spiele první mezinárodní vydání první hry 
Gipf projektu. O rok dříve představil Kris Burm 
své třetí dítě, jak se autor o své hře Gipf často 
vyjadřuje, na domácí belgické půdě. Jeden 
z nejznámějších autorů abstraktních her Kris 
Burm se narodil roku 1957 v Antverpách. 
Vymýšlení her se věnuje od devadesátých let 
minulého století. S jedinou výjimkou 
(Dicemaster) se věnuje pouze abstraktním 
hrám. Kromě her Gipf projektu je autorem 
mimo jiné také her BATIK a QUADS, které 
vydala firma Gigamic, další specialista na 
abstraktní hry.

Desetileté výročí oslaví autor společně 
s firmou Smart Games, která Gipf projekt 
převzala pod svá křídla, uspořádáním 
Mistrovství světa v Gipf projektu. Případné 
zájemce o účast jistě potěší, že nemusí nikam 
daleko cestovat. Soutěž totiž proběhne od 
2. do 5. října v Praze v rámci každoročního 
mezinárodního festivalu her - Deskohraní 
(Mind Sport Olympiad), Pro celkové vítěze i 
nejlepší v jednotlivých hrách jsou připraveny 
hodnotné ceny. Protože je očekávána kvalitní 
zahraniční účast, mají zájemci o účast 
nejvyšší čas začít trénovat. Podrobnější údaje 
o celé akci naleznete na internetových 
stránkách Deskohraní (deskohrani.cz).

Celý Gipf projekt obsahuje šest her GIPF 
(1997), ZÈRTZ (2000), DVONN (2001), 
YINSH (2003), PÜNCT (2005) a TZAAR 
(2007). Každá z nich je určena pouze pro dva 
hráče. Původně byla součástí Gipf projektu 
také hra TAMSK (1999), kterou ale autor 
později vyřadil a nahradil hrou TZAAR. Hry 
Gipf projektu patří mezi nejznámější moderní 
abstraktní hry. Než se budeme věnovat 
jednotlivým hrám Gipf projektu, pojďme si 
něco říci o abstraktních hrách. 

Co to vlastně jsou abstraktní hry? Jak sám 
název napovídá, jedná se o hry, které nejsou 
navázány na žádný příběh, nemají žádnou 
jinou motivaci než prosté vítězství nad 

soupeřem. Většina abstraktních her je určena 
pouze pro dva hráče. Hráči nesbírají body 
slávy, nebudují města ani necestují kolem 
světa. Pravidla abstraktních her bývají 
stručná, herní materiál jednoduchý, ale 
samotná hra mívá často velký potenciál. 
Klasickým příkladem jsou šachy či go, 
z moderních her uveďme třeba Abalone či 
Blokus. I v dnešní době, kdy většina hráčů 
preferuje naopak hry s příběhem, výpravnou 
grafikou a herním materiálem, mají tyto hry 
své příznivce. Každá abstraktní hra je svým 
způsobem výzva lidskému intelektu, cvičením 
logiky, postřehu a intuice.

Gipf je první hrou Gipf projektu. Hraje se na 
hexagonální desce. Každý hráč začíná pouze 
se třemi kameny. Ostatní své kameny uvádí 
do hry během svých tahů. Zároveň 
s uvedením nového kamene do hry většinou 
dochází k posunu existujících kamenů. Hru 
prohrává hráč, který nemůže nasadit svůj 
kámen do hry. Během hry se hráči snaží 
vytvořit v některém směru čtveřici vlastních 
kamenů. Ty si v tom případě berou zpět do 

své zásoby a mohou je v dalším průběhu hry 
opět nasadit. Vytvoření čtveřice vlastních 
kamenů je obvykle užitečné jen, pokud se 
současně ve stejné řadě vyskytují také 
soupeřovy kameny. Ty jsou v tomto případě 
zcela odstraněny ze hry. 

V standardní hře se oproti základním 
pravidlům na obou stranách vyskytují ještě tři 
Gipf-kameny, tzv. potenciály. Na začátku hry 
jsou nejprve nasazeny právě potenciály. 
Pokud je součástí čtveřice Gipf-kámen, hráč 
se může rozhodnout nechat ho na hrací 
desce. Partii lze nyní prohrát také ztrátou 
všech tří Gipf-kamenů.

Gipf je strategická hra, ve které je velmi 
důležité ovládnout střed hrací desky 
(obdobně jako v jiné známé abstraktní hře 
Abalone). Zároveň hráči nejsou ušetřeni ani 
velkého množství různých konkrétních 
taktických možností.

Také Zértz má hrací desku ve tvaru 
šestiúhelníku. Během hry se ale deska 
"rozpadá". Je totiž tvořena kolečky s otvorem 
uzpůsobeným pro umístění koule. Právě 



kolem 24 koulí bílé, šedé a černé barvy se 
vše točí. Cílem hry je získat jednu z určených 
kombinací buď 3 koule od každé barvy nebo 
4 bílé nebo 5 šedých nebo 6 černých koulí. 

V Zértzu existují dva různé druhy tahu. 
Většinou hráč na hrací desku přidá jednu 
z koulí v zásobě a poté odebere jeden 
kroužků na okraji hracího plánu. Pokud je 
možné některou koulí skákat přes jinou 
(obdobně jako v dámě), hráč má povinost 
provést místo nasazení tento tah. Přeskočené 
koule si ponechává.

Zértz je pěkná taktická hra, ve které není 
až tolik podstatné, kolik koulí hráč získal, ale 
kolik jich ještě potřebuje ke splnění nějaké 
z podmínek vítězství.

Tato hra má hrací plán ve tvaru protáhlého 
šestúhelníku. Hra začíná rozmístěním 
kamenů na hrací desku. Hráči se při jejich 
umisťování střídají. Nejprve jsou položeny tři 
speciální Dvonn kameny a poté každý z hráčů 
rozmístí své kameny.

Nyní přichází na řadu druhá fáze hry, ve 
které hráči kameny pohybují a staví z nich 
věže. Věže se mohou pohnout právě o tolik 
polí, z kolika kamenů jsou právě tvořeny. 
Hráči samozřejmě mohou pohybovat jen 
svými kameny nebo věžmi, které mají vlastní 
kámen na vrchu. Dvonn kameny se 
pohybovat nemohou, ale mohou být součástí 
věží. Pohybovat se smí jen na pole, na 
kterých už je nějaký kámen. Pokud se 
skupinky hracích kamenů roztrhají a nějaká 
skupinka neobsahuje žádný Dvonn kámen, je 
odstraněna ze hry! Na konci partie vítězí hráč, 
který má ve svých věžích více kamenů.

Dvonn je pěkná strategická hra zajímavě 
využívající některé principy známé z her 
Laska či Fokus.

Další hra Gipf projektu asi nejvíce ze všeho 
připomíná oblíbené piškvorky. Hráči vytvářejí 
ze svých kamenů pětice a vítězí ten hráč, 
kterému se povede dříve vytvořit tři skupiny 
po pěti svých kamenech.

Zajímavý je princip umisťování kamenů na 

hrací plochu. Každý hráč na začátku umístí 
na hrací plochu pět prstenů. V průběhu hry si 
vždy zvolí jeden ze svých prstenů a umístí do 
něj nový kámen svojí stranou nahoru. Poté 
prsten přesune na jiné volné pole. Pokud při 
přesunu přeskočí souvislou řadu kamenů, 
všechny přeskočené kameny se otočí. 
Z vlastních se stanou soupeřovy a naopak.

Při každém vytvoření "piškvorky" jsou ze 
hry odstraněny nejen kameny tvoříci pětici, 
ale také jeden vlastní prsten. V partii vítězí ten 
hráč, který se jako první zbaví tři prstenů. 
Pokud se kameny zaplní celá deska, vítězí 
ten hráč, který odstranil více svých prstenů. 
V případě shodného počtu prstenů končí 
partie remízou.

Jedná se o spojovací hru, cílem hráčů je 
propojit protilehlé strany herní desky. Hráči 
vytváří cestu z kamenů několika základních 
tvarů. V každém tahu hráč buď přidá nový 
kámen, nebo přesune již umístěný kámen. 
Kořením hry je možnost umístit kámen při 
přesunu i na jiné kameny. Pokud soupeř 
odřízl dvě vaše skupiny kamenů, můžete 
o jejich propojení bojovat ve vyšších patrech.

Pünct zajisté potěší všechny milovníky 
moderních abstraktních her, protože i když 
pravidla nejsou složitá, nabízí mnoho herních 
možností i pro náročné hráče.

Tato hra byla do Gipf projektu doplněna až 
dodatečně a nahradila v něm hru Tamsk. 
Hráči nejprve rozmístí své kameny na hrací 
desce (lze náhodně, podle připraveného 
vzoru nebo se v umisťování kamenů střídají). 
Celá deska je nyní pokryta bílými a černými 
kameny tří druhů - Tzaar, Tzarra a Tott.

Vlastní průběh je jednoduchý. Vždy, když je 
hráč na tahu, musí nejprve sebrat nějaký 
soupeřův kámen nebo věž tvořenou více 
kameny a poté buď provede ještě jedno braní 
nebo posílí či vytvoří nějakou vlastní věž. Při 
braní se vlastní kámen přesouvá na původní 
pozici soupeřova kamene. Věž smí být 
sebrána opět pouze věží o stejném nebo 
větším počtu kamenů.

Hráč prohrává, pokud nemůže ve svém 
tahu vzít žádný soupeřův kámen nebo mu na 
hrací desce již nezbude žádný kámen od 
některého druhu (Tzaar, Tzaara a Tott). 
U věží se při vyhodnocení tohoto pravidla 
zohledňuje pouze nejvýše umístěný kámen.

Tzaar vyžaduje od hráčů strategický 
přehled, ale také schopnost konkrétního 
taktického propočtu a nejpíše se jedná o 
absolutní vrchol celé série.

O kvalitě her Gipf projektu nejlépe 
vypovídá jejich hodnocení na BGG 
(nejznámější internetový portál věnovaný 
deskovým hrám), které se pohybuje mezi 7 a 
8 body z 10. Jestli máte abstraktní hry rádi 
nebo si je prostě chcete zkusit, určitě si 
najděte čas a navštivte které na konci září 
Deskohraní, v jehož rámci proběhne první 
mistrovství světa ve všech šesti zmíněných 
hrách. Pokud hry znáte, máte možnost změřit 
síly s těmi nejlepšími, pokud ještě ne, můžete 
si je vyzkoušet. 

Na závěr uvádíme stručný přehled vydání 
jednotlivých her a jejich rozšiřujících setů:
1997 GIPF, Don & Co

1998 GIPF, Schmidt Spiele

1999 TAMSK, Schmidt Spiele
GIPF SET 1, Schmidt Spiele

2000 ZÈRTZ, Schmidt Spiele
ZÈRTZ, Rio Grande games

2001 ZÈRTZ, Don & Co
DVONN, Don & Co
GIPF Set 2, Don & Co
DVONN, Rio Grande Games

2003 YINSH, Don & Co
YINSH, Rio Grande Games

2005 PÜNCT, Don & Co

2006 GIPF Set 3, Smart Games

2007 TZAAR, Smart Games



Albi, novinka

Granna, novinka kompletně v češtině

Granna, kompletně v češtině 

Altar, nové vydání oblíbené hry

Granna, novinka kompletně v češtině

Granna, výpravnější vydání známé 
hry pro děti, kompletně v češtině

Albi, nové vydání kompletně v češtině

Corfix, dotisk hry kompletně v češtině

Mindok, novinka kompletně v češtině

Mindok, novinka kompletně v češtině

Albi, novinka s českými pravidly 

Albi, nové vydání kompletně v češtině 

Albi společně s CGE, česká novinka

Albi, novinka kompletně v češtině

Albi společně s CGE, česká novinka

Albi společně s CGE, česká novinka

Albi, novinka kompletně v češtině 




