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REDAKČNÍ SLOUPEK

První číslo druhého ročníku našeho časopisu přináší hned několik změn. Určitě jste si všimli nové grafické 
podoby. Doufáme, že se vám bude líbit a bude také přehlednější a příjemnější pro čtení.

Druhou ještě podstatnější změnou je výrazné zvětšení rozsahu čísla a přidání některých nových rubrik. 
Inspirace jsme čerpali především z vašich reakcí a připomínek. Chtěli bychom do budoucna i nadále 
zvětšovat rozsah čísel a přinášet recenze co největšího počtu zajímavých her. Více se chceme zaměřit také na 
kratší aktuální zprávičky a drby z české i zahraniční herní scény. 

Sháníte pěknou hru pro malého školáka či předškoláka? Zkuste sáhnout po jednoduché paměťové hře od 
autora, jehož jméno jste si zvykli vídat spíše na krabicích herních pecek pro dospělé. V tomto čísle naleznete 
recenzi her Alles Tomate od Reinera Knizii. Nezůstane ale jen u jedné dětské hry. Mezi recenze budeme hry 
určené pro nejmenší hráče zařazovat pravidelně. V tomto čísle si tak můžete přečíst ještě například 
o oblíbené starší postřehové hře Schicki Micki a dětem i dospělým se jistě bude líbit také Jamaica.

Také herní svět podléhá módním trendům. Po několik let trvajícímu boomu „caylusovek", loni frčely 
především závodivé a kooperativní hry. Těm prvním už jsme se trochu podívali na zoubek v minulém čísle, 
tentokrát si můžete přečíst recenze dvou zajímavých kooperativních her. Další dva přírůstky do této 
kategorie (Battlestar Galactica a Ghost Stories) si  představíme třeba v některém z dalších čísel. Na český trh 
se navíc v nejbližších týdnech chystá další kooperativní hra  Pandemic.

Čím dál častěji se autoři i vydavatelství vrací k dřívějším úspěšným titulům, které buď vydávají v novém 
kabátě (Age of Steam, Moderne Art) nebo je inspirují k přepracování hry (Keltis, Steam). My si alespoň 
zavzpomínáme na jednu z her, která sklízela úspěchy již před deseti lety. Zároveň jde o jednu z prvních u nás 
prodávaných moderních deskových her. Ano, tušíte správně mám na mysli Tikal, německou hru roku 1999.

O tom, že čeští vydavatelé nespí zimním spánkem vás přesvědčí herní novinky, na kterých pilně pracují. 
Recenzi jejich připravované letošních trháků Dominion (Albi) a Le Havre (Mindok) si můžete přečíst 
v předstihu již nyní. Další herní lahůdku pro hráče připravuje firma Corfix, která doveze nové upravené 
vydání kultovní vláčkové hry Age of Steam vycházející pod zkráceným názvem Steam (Pozor! Neplést 
s téměř současně dostupným reprintem původní hry Age of Steam).

Pokud jste dočetli až sem, určitě vás bude zajímat, kdy se můžete těšit na další číslo našeho čtvrtletníku. 
Počítáte správně, druhé letošní číslo vyjde začátkem května.

Láďa Smejkal



KKaannaaddsskkáá  lliišškkaa
Za dalšími hlavolamy jsme vydali až do 

Kanady. Ano i v éto zemi se hraje. Někteří z vás 
se setkali s hrami od vydavatele Valley Games. 
Málokdo u nás ale zná logo s liškou firmy 
FoxMind. Přesto právě tato společnost nabízí 
další velmi zajímavé kousky pro příznivce 
hlavolamů všeho věku. Jejich hlavolamy jsou 
totiž stejně mazané jako pověstná kmotra liška 
z pohádky Josefa Lady.

Jejich asi nejvydařenějším kouskem je Meta-
Forms. Podstatu hlavolamu daleko lépe 
vystihuje název Logeo, který použila firma 
HUCH! v německém vydání.

LLooggeeoo
Logeo je zdánlivě banální hříčka. Krabice 

obsahuje čtvercový hrací plán, na kterém je 
zobrazena tabulka 3x3. Z pytlíku vysypete 
9 dřevěných hracích kamenů. Jde o tři základní 
geometrické útvary - trojúhelník, čtverec a kruh, 
každý z nich ve třech barvách (červená, modrá 
a žlutá). S tímhle si mám hrát?

Ano těch pár kousků dřeva vám dokáže 
pěkně zamotat hlavu. Krabice obsahuje navíc 
tlustou knihu se 60 úlohami. Cíl je vždy 
stejný: Rozmístit všech 9 kamenů do 
tabulky na hracím plánu. 
V každém políčku tabulky smí 
být samozřejmě jen jeden 
kámen. Při rozmístění kamenů 
musíte dodržet všech devět 
podmínek obsažených 
v zadání úlohy.

Z počátku jde vše hladce. První podmínky 
určují vždy jednoznačně polohu některého 
z kamenů. Podmínka obsahuje vždy kámen, 
kterého se týká a nákres jeho umístění (část 
tabulky s vyznačením polohy kamene). 
Obtížnost úloh sice pomalu, ale stále stoupá. 
Časem se již některé podmínky netýkají zcela 

konkrétního kamene, ale třeba nějakého 
červeného kamene nebo libovolného 
trojůhelníku.

Pořádná zábava přichází teprve s negací, tj. 
podmínkou určující, kde kámen být nesmí. Při 
řešení musíte nyní rozlišovat podmínky, které 
říkají, kde kámen smí ležet, od těch, které 
určují, kde ležet nesmí.

Pořád je vám to málo? Dobrá, přidáme ještě 
podmínky určující vzájemnou polohu kamenů. 
Například: Červený čtverec musí být nad 
nějakým čtvercem,  nad žádným modrým 
kamenem nesmí být červený kámen. Z těchto 
dvou podmínek vychází, že červený čtverec 
musí ležet nad žlutým čtvercem.

S přibývajícími různými podmínkami začíná 
být těžší jejich interpretace a nalezení těch, 
které společně jednoznačně určují pozici 
nějakého kamene. Zatímco u prvních úloh 
stačila k přesnému umístění kamene většinou 
jediná podmínka, nyní je musíme různě 
kombinovat.

Základní sada se jmenuje 
Logeo Ratio. V krabici 
nalezneme hrací desku, 
9 dřevěných kamenů a 
brožuru s 60 úlohami od 
těch nejjednodušších až po 
středně náročná zadání. 

Pokud by se přesto úlohy 
někomu zdály příliš 
jednoduché, může sáhnout 
po verzi pro „profíky” – 
Logeo Profi. V ní najdete 

pouze knížku s kroužkovou vazbou obsahující 
60 dalších složitějších výzev vašemu mozku. 
Velmi pěknou vychytávkou je magnetická zadní 
strana brožury a přiložených nejen všech 
9 kamenů, ale navíc několik malých ukazatelů 
barev a tvarů, které můžete použít jako 
pomůcku při řešení.

Logeo je parádní cvičení z logiky, které je 
navíc přístupné každému. Baví děti i dospělé, 
hra zábavnou formou rozvíjí logické myšlení, 
což se určitě hodí každému z nás. Hlavolam 
může velmi pomoci zejména při výuce logiky 
ve školách, lze s ním pracovat také ve 
skupinách, vymýšlet nová zadání atd. Při 
řešení si procvičíte také práci s logickými 
operacemi, naučíte se používat zápornou 
podmínku v praxi a spoustu dalších užitečných 
věcí.

HHrraajjeemmee  ssii  ss  lliišškkoouu
FoxMind, to ale není zdaleka jen Logeo. 

Michel a Robert Lyon, kteří jsou vesměs autory 
hlavolamů, vymysleli spoustu dalších perel. 
V jejich nabídce jsou mimo jiné hry spojující 
myšlenku hlavolamu a stavebnice. Mezi ně 
patří Tangramino a především Architecto, 
Equilibrio a Clico. O nich si více povíme až 
někdy příště. Dnes ještě nakoukneme do říše 
zvířat, kterou se inspirovaly další dva 
hlavolamy Animalogic a Zoologic. 

KOUTEK HLAVOLAMŮ

Logeo – učíme se 
myslet logicky!



ZZoooollooggiicc
Hráči musí rozmístit na zadanou plochu 

kartičky zvířat a jejich potravy. Věc má 
samozřejmě háček. Nesmíte samozřejmě dát 
kočku vedle psa nebo myš vedle kočky a zlý 
pes by se se psem na sousedním políčku také 
nesnesl. Navíc musíte dávat pozor, aby zvířata 
nesežrala potravu, takže žádný sýr vedle 
myšky, rybku vedle kočky a kosti pryč od 
pejsků. 

V některých zadáních se používají další 
omezení. Na políčko s mouchami nesmí přijít 
potrava, kdo ji pak má olezlou od much žrát, 
že? Na políčko s býkem si zas netroufne 
vstoupit žádné jiné zvíře. I ten zlý pes radši 
zaleze jinam. Zoologic obsahuje jako obvykle 
plných 60 úkolů. Pokud vám to nestačí, každý 
den najdete na www.zoologiconline.com nové 
zadání.

Zoologic bylo dokonce v loňském roce 
v sousedním Německu nominováno na nejlepší 
výukovou hru roku v kategorii od 6 let. Ono 
slůvko „logic” v názvu hlavolamu asi nebude 
náhodou.

AAnniimmaallooggiicc
Animalogic je velmi pěkný hlavolam 

s dřevěnými zvířátky z Afriky (hroch, lev, 
velbloud, žirafa). Každé ze zvířat je ve hře 
obsaženo ve čtyřech různých barvách. Celé 

stádo právě dorazilo k řece, přes kterou je máte 
ve správném pořadí převést.

Přebrodit se musí všech 16 zvířátek, která 
stojí na břehu ve čtyřech řadách. Pohybovat se 
mohou vždy jen zvířátka v přední řadě. Další 

zvíře musí být buď stejné barvy jako jeho 
předchůdce, nebo patřit ke stejnému druhu. 
Podaří se vám seřadit na stole zvířátka ve 
správném pořadí?

Ladinek

KOUTEK HLAVOLAMŮ



PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

MATERIÁL
Herní materiál je velmi kvalitně a pěkně 

zpracovaný. Od nádherné a funkční 
krabice s přihrádkami na herní materiál, přes 
hrací desku, znázorňující důležitá města 
Evropy a samozřejmě místa vykopávek, velice 
pěkně zpracované akční karty bez textu, kde 
vše je jasně a srozumitelně vysvětleno obrázky, 
až po originálně vyřešený ukazatel týdnů 
strávených na vykopávkách a tomu 
odpovídající počet možných nálezů.

ČAS JSOU PENÍZE
Nejdůležitějším faktorem v této hře je čas. 

Hráči za své akce neplatí penězi, ale časem. 
Neboť čas je to, co rozhoduje o tom, jestli tím 
slavným objevitelem budete vy, nebo někdo 
z vašich soupeřů. Hráči, coby archeologové, 
cestují po Evropě, získávají znalosti, 
zkušenosti, pomocníky a další výhody, které jim 
posléze umožní odcestovat na vybrané 
naleziště a pokusit se objevit dosud světu 
skryté artefakty. 

POKLADY
Samotné objevování je nejzábavnější částí 

hry. (Ovšem asi ne pro ty, co nemají rádi při 
hraní náhodu). Pro každé naleziště je zvláštní 
plátěný pytlík a v něm žetony s obrázky 

artefaktů různé bodové hodnoty, ale taky žetony 
prázdné, znamenající smůlu. Pokud si 
vytáhnete žeton s artefaktem, je váš a s ním 
i jeho body. Prázdné žetony se vrací zpět do 
pytlíku, čímž se při dalších vykopávkách snižuje 
naděje na objevení dalších historických 
pokladů. Ovšem další body můžete získat 
pořádáním vědeckých kongresů a výstav, na 
kterých se po celé Evropě podělíte o své 
úspěchy při vykopávkách. Hra končí po 
spotřebování veškerého času, který jste měli 
k dispozici, a ten, kdo nastřádal nejvíc bodů, 
stává se vítězem a nejslavnějším archeologem 
historie.

HODNOCENÍ
Skvělá rodinná hra pro milovníky historie, ale 

zdaleka ne jen pro ně, při které se budete 
dobře bavit. Jednoduchá a  jasná pravidla, 
umožňují hru i menším dětem, díky prvku 
náhody může vyhrát každý, i méně zkušený 
hráč. 

Nejkrásnější na hře je právě to napětí, jestli 
se mi podaří objevit – vylovit z pytlíku nějaký 
cenný artefakt, nebo moje snaha přišla nazmar 
a musím to zkusit jindy a jinde. 

Navíc na přiloženém seznamu a popisu 
všech artefaktů si můžete hned přečíst, cože 
jste to vlastně objevili. Vhodná i pro učitele 
dějepisu, jako zábavná učební pomůcka. 
Zarputilí odpůrci náhody se u této hry asi příliš 
nepobaví, ale pro ty, kterým náhoda a emoce, 
které k ní patří, nevadí, je tato hra skvělou 
volbou.

The Hammer






NOMINACE NA OCENĚNÍ
„SPIEL DES JAHRES"



CHUDÝ ŠLECHTIC
Hráči představují lokální vládce, kteří svá 

malá panství zdědili po předcích. Nyní by chtěli 
zvětšit svůj vliv. Sousedé však také sílí a usilují 
o rozšíření svého dominia. Nesmí proto zůstat 
pozadu. Aby uspěli, najímají schopné 
pomocníky, zvelebují svá sídla, budují nové 
stavby a naplňují své pokladny. Jen ten 
nejúspěšnější se stane pánem celého kraje. 
Zvítězí ten, kdo bude mít na konci hry nejvíce 
vítězných bodů – za nashromážděný majetek 
(Estate), získaná vévodství (Duchy), 
spravované provincie (Province).

Na začátku hry má každý jen malý balíček 
karet, obsahující pár karet majetku a pokladů. 
Postupně jej doplňují o nové karty. Z balíčku si 
dobíráte karty do ruky. Nově 
získané či použité odhazujete na 
odkládací balíček. Tyto karty 
jsou jen vaše. Jakmile doberete 
poslední kartu, zamícháte 
odložené karty a uděláte z nich 
nový dobírací balíček. Tak to 
běží dokola až do konce hry. 
Míchání karet je nedílnou 
součástí hry.

TAH HRÁČE
Nabídka všech karet je 

rozložena mezi hráči (viz 
obrázek). Obsahuje zelené 
karty s vítěznými body (Victory), 
"měděné" karty peněz 
(Treasure) a deset druhů 
akčních karet království (Action). 
Ve svém tahu může hráč vyložit 
jednu akční kartu či získat novou 
kartu (Buy). Každá karta má 
svou hodnotu, za kterou ji 
můžete získat. 

Některé akční karty umožňují 
zahrát i další akce či nakoupit 
více karet. Na konci svého tahu 
hráč odhodí všechny zbývající 
karty v ruce na svůj odhazovací 
balíček a do ruky si ze svého 
dobíracího balíčku vezme pět 
karet. S nimi bude pokračovat 

v dalším kole. Nikdo se tak nemusí rozmýšlet, 
které karty by si chtěl ponechat.

AKČNÍ KARTY
Co vám tedy umožňují akční karty? Existují 

čtyři základní typy: některé vám dovolují zahrát 
ještě další akční karty (Village, Festival) či 
získat více nových karet z nabídky (Woodcutter, 
Market), některé poskytnou peníze na nákup 
nové karty (Militia, Festival), jiné vám dovolí 
dolíznout si z dobíracího balíčku další karty 
(Smithy, Moat), další pak umožňují zvláštní 
akci, například ukrást kartu spoluhráčům 
(Thief), získat libovolnou kartu do hodnoty čtyři 
(Workshop), úplně zahodit kartu a vzít si jinou, 
až o dva dražší (Remodel). 

Účinnost akčních karet se tak dá 
kombinovat. V tom spočívá jedno z kouzel této 
hry: dobře si sestavit balíček, abyste mohli 
využít maximum možností každé karty. 
Příkladem je zahrání Village – líznete si další 
karty. Tím můžete zahrát až dvě další akční 
karty, když k ní zahrajete Smithy, můžete si 
dobrat tři karty, tím můžete získat dostatečnou 
hodnotu peněz, abyste si koupili kartu 
Province s šesti vítěznými body a ještě vám 
zbyde jedna akce, kterou použijete k vynesení 
karty Militia a donutíte soupeře, aby se odložili 
karty z ruky.

KRABICE PLNÁ KARET
Hra obsahuje celkem 500 karet. Nehraje se 

však se všemi, pro každou hru si vyberete 
novou kombinaci akčních karet, a tak hru 
obměníte. Dominion patří k nekonfliktním 
hrám s minimem interaktivity mezi hráči. I když 
některé akční karty mohou spoluhráče ovlivnit, 
není to pro hru tak podstatné. Donutíte je 
například odhodit karty či jiné ukázat. Na 
výsledek to však nemá velký vliv. Platí, že 
každý hraje primárně, co sám chce či může.

Je však třeba sledovat ostatní hráče, abyste 
věděli, jaké karty berou, především pak, které 
karty s vítěznými body. Těch je omezený počet. 
Ze začátku máte málo peněz na dražší 

a výhodnější karty, musíte tedy 
svůj balíček budovat postupně, 
získávat například peníze 
s vyšší hodnotou. 

Dalším důležitým momentem 
je správné načasování braní 
bodovaných karet. Ty 
rozhodnou o vítězi, ale během 
hry vám jen bez užitku zabírají 
místo v ruce, respektive 
v balíčku. Hra končí na konci 
tahu hráče, ve kterém je buď 
vybrán balíček provincií, nebo 
je prázdný třetí balíček 
ostatních karet. Pak už zbývá 
jen spočítat body na zelených 
kartách.

HODNOCENÍ HRY
Dominion má jednoduchá 

pravidla, základní mechanismy 
pochopíte po pár odehraných 
kolech. Umožňuje přitom řadu 
kombinací a strategií. Je na 
vás, zda si svůj balíček 
založíte hlavně na penězích 
nebo naopak budete vybírat 
hlavně akční karty, jejichž 
efekty se budou násobit. 
Pestrost hry posiluje i to, že 
můžete pokaždé vybrat jiné 
akční karty. V základní hře jich 

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

DOMINION
PRŮLET KOMETY NEBO ZROZENÍ NOVÉ HVĚZDY HRÁČSKÉHO NEBE?



je 25 druhů. V pravidlech najdete návrh různých 
kombinací.

Vzhledem k jednoduchosti a prvkům náhody 
je hra vhodná i pro různě zkušené hráče. Akční 
karty sice obsahují cizojazyčný text s popisem, 
ale znalost jazyka není nezbytná. Můžete hrát 
i s dětmi. Stačí před hrou objasnit efekt deseti 
pro hru vybraných akčních karet (případně 
během hry připomenout). Náhodu ve hře do 
značné míry ovlivňujete sami tím, jaké karty si 
vybíráte do svého balíčku. 

První hry vám budou trvat okolo hodiny, další 
partie již zvládnete okolo půl hodiny, takže si 
krásně můžete dát několik her za sebou. 
Dominion je možné doporučit v jakémkoliv 
počtu hráčů.

MATERIÁL A DESIGN
Krabice na karetní hru neobvykle veliká, 

zhruba velikosti Osadníků z Katanu. Vnitřní 
prostor je rozdělen na přihrádky, takže každý 
balíček jednotlivých typů karet má své místo. Je 
jen škoda, že přihrádky nejsou označeny. 
Popisky si ale můžete vyrobit sami, stačí si je 
stáhnout ze stránky Hans im Glück a nalepit. 
Uspořádání krabice je dobré v tom, že máte 
karty stále srovnané. Usnadní vám přípravu hry. 
A pokud si budete brát hru na cestu, jednoduše 
vytvoříte několik balíčků, které vám v kufru 
nezaberou moc místa.

Graficky je hra připravena velmi dobře a 
pěkně dotváří atmosféru hry. Hodnocení 
jednotlivých karet už nechám na vás. Pro hraní 
je ale grafika karet velmi příjemná. Jednotlivé 

druhy karet jsou výborně barevně odlišeny, 
takže máte dobrý přehled o všech kartách na 
stole i v ruce.

ČEKAJÍ NÁS ROZŠÍŘENÍ?
Dá se předpokládat, že se brzy objeví 

rozšíření s novými typy karet. Hra přímo vybízí 
k tomu, abyste si sami nějaké nové vymysleli. 
První vlaštovkou je promo karta Gesandter 
(Velvyslanec – ukaž pět karet ze svého 
dobíracího balíčku, soused po levici jednu 
vybere a odloží na tvůj odhazovací balíček, 
ostatní si vezmi do ruky). kterou zájemci 
dostávali na Spielfestu ve Vídni. Věřím, že se 
dalších nových karet brzy dočkáme i u nás.

Pokud nevyhledáváte složité strategické hry 
nebo si od nich chcete odpočinout, pak 
Dominion určitě vyzkoušejte. V prvních hrách 
vás bude bavit samotné budování vašeho 
balíčku, až možná zapomenete, že cílem hry je 
získat co nejvíce karet s vítěznými body. 
Posléze budete hledat co nejefektivnější cestu 
jeho vytváření. Hra tedy může být zábavná i při 
opakovaném hraní.

A dobrá zpráva na závěr. Albi připravuje 
české vydání Dominionu. Vyjít by mělo ve 
druhém čtvrtletí roku 2009.

Jakub Dobal
převzato z herního blogu Frodovy deskové 

hry (deskovehry.blogspot.com)
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PRVNÍ KRŮČKY
Le Havre mne velmi příjemně překvapil již při 

vysvětlování pravidel. V porovnání s obrovským 
množstvím různého herního materiálu jsou 
pravidla směšně jednoduchá a po pár minutách 
vysvětlování můžete začít hrát. Zpočátku jsem 
přesto měl obavy, jak se s tolika různými typy 
kartiček a údajů na nich vypořádám.

DEJ CIHLU K CIHLE ...
Ve hře totiž existuje osm různých základních 

komodit, které všechny mají ještě vylepšené 
verze. Fakticky tedy ve hře existuje 16 různých 
druhů surovin, zboží a jídla. Dále je v každé 
partii postupně k dispozici několik desítek karet 
budov (kartičky i karty navíc obsahují různé 
ikonky a čísla) a čtyři druhy lodí. Naštěstí vše 
do sebe logicky skvěle zapadá. Po pár kolech 
máte mechanismy zažité a můžete se 
soustředit na svůj výsledek.

Le Havre je námořní přístav a ve hře se 
hráči pohybují svými loděmi kolem mol, na 
kterých se shromažďuje zboží. Každé je určeno 
pouze pro jeden druh. Na první molo se ukládá 

herní oběživo (franky) a šest dalších slouží pro 
uložení surovin (ryby, dřevo, jíl, železo, obilí a 
krávy). Lodě všech hráčů plují pěkně v šiku za 
sebou. Hráč, který je na tahu, popojede svoji 
lodičkou na první volné políčko před ostatní 
lodě a doplní obě suroviny zobrazené na 
žetonu umístěném na políčku. Nyní si může 
naložit všechny kusy z jednoho mola nebo 
využít jednu z volných budov a provést 
odpovídající akci.

POSTAV TŘEBA DŮM ...
Na začátku hry hráči nemají sami žádné 

budovy a mohou využívat pouze veřejné 
stavby. Pomocí nich mohou stavět další. Každá 
budova má svoji cenu, za kterou ji může hráč 
ve svém tahu kdykoliv koupit, a stavební 
náklady (počet a druh surovin), za které ji lze 
pomocí akce stavění postavit.

Postavená či koupená budova sice patří 
hráči, který ji získal, využívat ji mohou také 
ostatní hráči. Zadarmo ovšem ani kuře nehrabe 
a také u většiny budov se za jejich použití platí 
majiteli drobný poplatek ve francích nebo jídle. 

Před partií musíte nejprve z balíčku budov 
vybrat ty správné dle počtu hráčů a zvolené 
varianty hry (plná nebo zkrácená). Budovy 
určené pro stavbu jsou před začátkem partie 
náhodně rozděleny do tří hromádek a v jejich 
rámci seřazeny vzestupně do řady dle svého 
čísla. Hráči tak mají kompletní přehled 
o budovách, ale stavět mohou vždy jen budovy 
na vrcholu každé řady (ty s nejnižším číslem).

V plné verzi se kromě standardních budov 
vyskytuje ještě celý balíček speciálních. Z nich 
se do hry ale dostanou pouze čtyři. Tyto 
budovy nelze stavět, pouze koupit a jejich 
hlavním smyslem je zvýšení variability hry. 
Najdeme mezi nimi stavby přinášející jídlo 
(např. Farma), výnosy z prodeje (Rybí 
restaurace) a spoustu dalších.

UPEČ TŘEBA CHLEBA ...
Vypadá to jako pohodička, že? Už žádné 

problémy s jídlem jako v Agricole. Chyba lávky! 
Marně jste doufali, že tentokrát se shánění jídla 
vyhnete a budete si v klidu užívat stavění 
budov. Po každém průjezdu přístavem musí 
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všichni hráči nakrmit svoji posádku a nejspíše 
nejen tu, protože kolo co kolo hladových krků 
přibývá. Brzy vám na jejich uživení ryby stačit 
nebudou, budete je muset alespoň vyudit 
(vyuzené jsou 2x výživnější) nebo upéci chleba, 
případně poslat své stádo krav na jatka. 
Všechny suroviny, které lze sníst, mají na sobě 
ikonku hrnce obsahující číslo určující hodnotu 
pokrmu. V případě nutnosti lze potřebné jídlo 
také zakoupit.

POSTAV TŘEBA LOĎ ...
Ono by to s uživením bylo všelijaké nebýt 

záchrany v podobě lodí. Vlastnit loď je 
v Le Havre velice užitečné. Každá loď vám totiž 
nějaké to jídlo doveze ze zámoří a nemusíte ho 
tolik shánět. Samozřejmě čím lepší loď, tím 
více jídla uveze. Lodě lze postavit v loděnici 
(což znamená, že nejprve musí některý z hráčů 
postavit budovu loděnice) nebo koupit. Kupní 
cena lodi je sice výrazně vyšší než její hodnota 
na konci hry, přesto se tato investice často 
vyplatí. Čím dříve loď získáte, tím více jídla 
vám ušetří. Samozřejmě nemusí zůstat u jedné, 
ale klidně si postupně pořiďte celou flotilu.

Lodě lze ve hře použít ještě k vývozu zboží 
do zámoří, čímž lze vydělat slušný balík. 
Zejména v závěru hry jde tedy o akci velmi 
oblíbenou. Samozřejmě i tato akce probíhá 
prostřednictvím odpovídající budovy. Každá 
surovina má svoji hodnotu. Ty nejobyčejnější 
s hodnotou pouhý frank za kus se ani nevyplatí 
nakládat. Oblíbeným vývozním artiklem jsou 
krávy (každá za 3 franky) a největší zisk (celých 
8 franků za kus) vám přinese prodej oceli. 
Každá loď má svoji kapacitu a naplnit můžeme 
najednou klidně celou svoji flotilu. Jen musíte 
všem dodat dostatek energie na plavbu.

OD DŘEVA KE KOKSU
Část surovin má na sobě ikonku žárovičky 

s číslem, které znamená, kolik jednotek energií 
tato surovina dokáže poskytnout. Některé akce 
na budovách energii spotřebovávají. Například 
k vyuzení ryb budete potřebovat alespoň jeden 
kus dřeva, na kterém jich vyudíte hned šest 
kousků (víc se jich ani do udírny nevejde). 
Pečení chleba je už energeticky náročnější, na 
každé dva bochníky potřebujete jednu jednotku 
energie. Pokud jich pečete šest, vyplatí se vám 
možná spíše zatopit jedním uhlím než 
spotřebovat tři kusy dřeva.

Během hry probíhá postupně taková malá 
průmyslová revoluce, kdy hráči postupně 
zvyšují efektivitu svých akcí a budovy hojně 
navštěvované z počátku hry ke konci zejí 
prázdnotou. Na začátku hry čerpají hráči 
energii především ze dřeva a jedí syrové nebo 
vyuzené ryby, ke konci hry spalují koks při 
výrobě železa a jídlo dováží nebo si 
pochutnávají na hovězích steacích.

HODNOCENÍ
Peníze hýbou světem a také v Le Havre 

rozhodují o konečném pořadí. Kromě hotovosti 
se hráčům  započtou také jejich aktiva ve formě 
budov a lodí. Nevyužité suroviny jim jsou 
naopak na konci k ničemu. Tak co, kdo z vás 
dokáže na přístavním ruchu vydělat nejvíce 
a odjet na zasloužený odpočinek třeba jednou 
z luxusních lodí ve hře?

Zatím jsem pěl na hru samou chválu. Skvělý 
dojem trochu kazí půjčky. V běžném životě nás 
finanční instituce spíše odírají, v Le Havre se 
chovají k zákazníkům velmi přívětivě. Každý 
dlužní úpis vám přinese 4 franky, vrácení stojí 
o frank více. Dokud půjčku nevrátíte, platíte 
každé kolo úrok 1 frank nezávisle na počtu 
půjček. Konstantní úrok umožňuje doslova se 
vykašlat na shánění jídla v úvodních kolech 
a věnovat se rozvoji (braní surovin a stavbě 
budov). Díky tomu se možnosti hráčů rozvíjí 
rychleji než při hře bez půjček a budovy rostou 
jak houby po dešti. Závěrečná kola jsou pak ve 
znamení mohutné těžby uhlí, zpracovávání 
železa a opakovaného odvozu.

ZAČNI S TÍM HNED TEĎ
Na zahrání hry Le Havre si většina z vás 

ještě nějaký ten týden počká, ale už teď se 
můžete na českou verzi hry alespoň těšit. 
Le Havre patří mezi opravdu hráčské hry. 
Různé pořadí políček v přístavu, náhodné 
rozdělení karet budov a existence speciálních 
budov dělají každou hru odlišnou. Variabilita hry 
a široké možnosti hráčů garantují, že se vám 
hra hned tak neohraje. Budete řešit stále nové 
a nové problémy a svoji taktiku a strategii 
vylepšovat a uzpůsobovat aktuální situaci.

Nejsem zrovna příznivec delších her a partie 
Le Havre ve třech hráčích se klidně může 
protáhnout i na tři hodiny. Přesto mi to u této 
hry z nějakého podivného důvodu nevadí a rád 
si ji zahraju téměř kdykoliv. Hra výborně 
funguje ve dvou, ve třech hráčích a pokud 
nebudete hrát hledmýždím tempem, tak vás 
nepochybně bude bavit i ve čtyřech a pěti.

Ladinek








JAMAICA

CO DOSTANETE
hrací plán, který má uprostřed ostrov a kolem 
něj "závodní dráhu" pro lodě
6 modelů lodí z plastické hmoty (tvrdá, ale 
křehká) různých barev
1 kompas, který v průběhu tahu určuje kapitána
karty pokladů
6 balíčků karet tahů, jeden pro každou barvu
6 destiček symbolizujících nákladní prostor lodi
kupu žetonů symbolizujících jídlo
kupu tvrdé pirátské měny vydávané Bank of 
Carribean
kupu žetonů střelného prachu
2 velké dřevěné kostky 1-6 pro pohyb
1 velkou dřevěnou kostku pro útok
pravidla v angličtině, němčině, francouzštině 
a španělštině

PRAVIDLA
Ve zkratce jde o to, objet ostrov kolem 

dokola a nasbírat při tom co nejvíc bodů. Pohyb 
ale není tak jednoduchý, jak se zdá. Kapitán 
hodí dvěmi kostkami a ze tří karet pohybu, co 
drží v ruce, si vybere jednu, která se mu nejvíce 
hodí. Na každé kartě jsou totiž dva symboly = 
levý pro denní část tahu a druhý, pravý, pro 
noční část tahu. A ty symboly jsou různé = jídlo, 

peníze, střelný prach, šipka dopředu a šipka 
dozadu. Takže když hodí např. 3 a 5 a v ruce 
má kartu se symbolem jídla nalevo a symbolem 
peněz napravo, tak to znamená, že může 
dostat 3 jídla a 5 peněz, nebo také přesně 
naopak, záleží na tom, jak umístí kostky na 
hrací plán, tedy v jakém pořadí. Háček je v tom, 
že ostatní musí vybrat svoji kartu pohybu ještě 
předtím, než kapitán rozhodne o pořadí kostek. 
Díky tomu se může stát, že plujete lodí víc 
dozadu než dopředu atp.

Zbývá říci, na co jsou žetony jídla, střelného 
prachu a peníze. Jídlo využijete, pokud váš tah 
končí na moři. V tom případě zaplatíte tolik 
žetonů jídla ze svých zásob, kolik je naznačeno 
na herním plánu. To samé s penězi, jen se 
jedná o pole přístavů. Pokud nemáte na 
zaplacení, následuje pohyb dozadu na nejbližší 
pole, kde už na zaplacení máte. Naštěstí jsou 
po plánu rozeseta pole s pirátskými jeskyněmi, 
kde se platit nemusí, naopak, první návštěvník 
tohoto pole slízne smetanu v podobě karty 
pokladu. No a střelný prach je na souboje 
hráčů/lodí, pokud se setkají na stejném políčku. 
Vítěz boje sebere poraženému jednu věc dle 
libosti.

Hra končí, jakmile někdo se svojí lodí 
obepluje ostrov a dostane se do cíle. Poté se 
dohraje kolo, spočítají se body a určí se vítěz. 
To nutně nemusí být ten, kdo dojel do cíle jako 
první, takže napětí panuje až do konce.

JAK SE TO HRAJE?
Hezky. Berte to jako rodinnou hru, navíc 

závodní. Je celkem svižná, není potřeba nic 
číst, vše je jasně dáno symboly a obrázky. 
Dochází k bojům mezi hráči a kradení pokladů, 
takže i ten, kdo má rád konfrontační způsob 
hry, si přijde na své. Dá to ale trochu práci, trefit 
se na stejné pole jako protihráč.

Časově je to také v pohodě - jedna partie je 
odehrána za hodinu, takže klidně můžete dát 
během večera 2-3 partie.

Dokonce to s námi hrála i naše babička 
a libovala si, že je to o moc lepší než Proroctví, 
které ji nebaví, protože ho nechápe :-).

PLUSY
+ grafické zpracování
+ uložení komponent v krabici
+ kvalita komponent
+ jednoduchá a vtipně vysvětlená pravidla
+ svižná hra
+ možnost boje piráta proti pirátovi
+ hra dvou hráčů zavádí třetí loď - ghost ship, 
takže to není nudný závod bez boje

MÍNUSY
- je to jednoduchá hra, takže pro hráče 
Arkhamu to není výzva :-)
- není to výzva ani pro hráče Runeboundu :-)
- pokud si vezmete na dovolenou jen toto, tak 
se brzy omrzí
- pravidla jsou sice vysvětlena vtipně, ale je to 
jedna obrovská! plachta, takže se v tom nedá 
listovat
- není to typ hry, pro kterou se v budoucnu 
dělají rozšíření
- miniatury pirátských škunerů jsou z divné 
tvrdé hmoty, která mi přijde křehká. I to je asi 
důvod, proč měl jeden škuner ulomenou 
kosatku :-(

rbx 
převzato z portálu Zatrolené hry

(www.zatrolene-hry.cz)
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SCHICKI MICKI
Neříkejte, že jste nikdy nebyli na pořádném 

večírku. Jen si představte, jak se znemožníte, 
když přijdete ve stejných šatech jako některá 
z již přítomných dam! Tomu je třeba předejít a 
takto oděnou návštěvnici vůbec nevpustit 
dovnitř. No a v téhle hře fungujete tak trochu 
jako banda vyhazovačů, která soutěží o to, kdo 
z nich je nejbystřejší.

Svoji velkou párty dnes totiž pořádají bažantí 
slepice. Každá se samozřejmě na večírek 
pořádně naparádila. Každá použila hned 
několik barevných doplňků. Deštníček, šáteček, 
obarvit si vzadu peří a nalakovat zobák, 
nesmíme zapomenout na apartní klobouček a 
oblíbeného domácího mazlíčka - žížalu. No a 
dovnitř samozřejmě nesmí být vpuštěny dvě 
slepice se stejným libovolným doplňkem.

Hra spočívá v tom, že jeden hráč otáčí 
postupně karty slepic. V okamžiku, kdy nějaký 
hráč uvidí shodu, vykřikne rychle název věci, ve 
které se dvě slepice shodují (např. deštník!). 
Pokud je to jediná shoda mezi vyloženými 

kartami, všímavý vyhazovač získává všechny 
vyložené karty a začne nová párty.

Pokud ale někdo zjistí, že shod je na stole 
více, pozbývá na důležitosti, kdo objevil první 
shodu, ale všichni se snaží uchopit jednu 
z modrých figurek uprostřed stolu (těch je 
samozřejmě méně než hráčů). Každý, komu se 
podařilo figurku včas uchvátit, je odměněn 
jednou kartou. Jenže může se stát, že se na 
večírek vydaly dvě zcela stejně oblečené 
slepice. V tom případě hráči naopak uchopením 
modré figurky jednu z dříve získaných karet 
ztrácejí. Na všechny ostatní vyzraje ten hráč, 
který jako první sáhne po červené figurce. Ta je 
na stole jen jedna a tím pádem tento hráč získá 
všechny vyložené karty.

No a aby to náhodou nebylo příliš 
jednoduché, pár slepic si zcela nevkusně 
vzalo s sebou ochočené žížaly hned dvě. 
Takové samozřejmě nemají na večírku co dělat. 
V tomto případě bere vše ten hráč, který 
rychleji prsty zaklepe na stůl. Když se rozdělí 
celý balíček karet, pardón slepic :-), hra končí. 
Vítězem je hráč s nejvíce kartami.

Ladinek

ALLES TOMATE
Princip hry je u této věkové kategorie 

osvědčený – postřeh a paměť. Ostatně to jsou 
vlastnosti, které je třeba u dětí rozvíjet. Ve hře 
Alles Tomate je k nim navíc přidáno velmi 
pěkné téma, které dětem rozšíří znalosti 
venkova. Dohromady tak vznikla hra, nad 
kterou se každá učitelka z mateřské školky jen 
rozplývá.

Čtvercová krabička obsahuje pouhých 
56 karet. Sedm z nich je tématických 
(přehledových) a od ostatních se liší rubovou 
stranou. Na každé z nich je dokola nakresleno 
sedm různých obrázků, které se všechny týkají 
nějakého tématu souvisejícího se statkem 

(ovoce, zelenina, jídlo, domácí zvíře, nástroje 
apod.). Každá karta má navíc podklad odlišné 
barvy. Ke každé této přehledové kartě je ve 
zbytku balíčku právě sedm karet dvora se 
stejným podkladem a odpovídajícími obrázky 
daného tématu.

Před hrou se rozloží do řady všech sedm 
tématických karet a pod každou se umístí 
náhodně jedna z odpovídajících karet dvora 
(viz ukázka na obrázku). Všech sedm 
vyložených karet dvora se hráči snaží 
zapamatovat a po chvíli se otočí rubem nahoru. 
Zbylé karty dvora se zamíchají a připraví na 
hromádku. Hra může začít.

Jeden z hráčů odkryje horní kartu z balíčku. 
Nyní se všichni hráči snaží rychle vzpomenout, 
která že to karta leží zakrytá pod přehledovou 

kartou stejné barvy 
(tématu). Kdo nejrychleji 
správně odpoví, původní 
zakrytou kartu si položí 
před sebe jako bod. 
Otočenou kartu poté 
pojmenuje a umístí ji 
rubem nahoru na místo 
původní karty. Následně 
otočí novou kartu a opět 
všichni namáhají svoji 
paměť.

Říkáte si asi, že 
s touhle hrou bych na 
vašem herním dýchánku 
neuspěl? Máte pravdu, 
ale hry jsou přeci 

původně pro děti, takže bychom měli nějakou 
tu zábavu nechat také jim. Alles Tomate jim ji 
dopřeje vrchovatě. Hra funguje velmi dobře jak 
v malém, tak větším počtu hráčů. Kromě toho, 
že si při ní děti procvičí paměť, rozšíří si své 
znalosti o životě na vesnici a vy si při ní možná 
vzpomenete na některé starší české komedie 
z vesnického prostředí :-).

Ladinek
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MINIATURNÍ KRABIČKA
Red November je nová kooperativní hra od 

Fantasy Flight Games. Formát krabice je velmi 
sympatický neboť poměrně velkou spoustu 
herního materiálu dokázali narvat do krabičky 
velikosti Citadely. Posuďte sami: hrací plán, 
64 karet, 54 žetonů předmětů, 8 umělých 
gnomů, 10 stěnou kostku a ještě 30 žetonků 
s ohněm, potopou, zablokovanými dveřmi 
atd…prostě bezedná krabička. Za tuto 
miniaturizaci FFG velmi chválím, neboť by 
určitě nebyl problém hru udělat za 
dvojnásobnou cenu v krabici ala Puerto Rico 
nebo Osadníci.

Další velké plus je počet hráčů. Na krabici se 
můžete dočíst 3–8. Už jsme však hráli partii i ve 
dvou (každý ovládal 2 gnomy) a náramně jsme 
se bavili. Hra bude určitě dobře hratelná 
i v jednom hráči (např. se třemi gnomy), takže 
dostáváme fantastický rozsah 1–8 hráčů.

NÁSTUP DO PONORKY!
Tak teď už k samotné hře. Připravíme hrací 

plán, zamícháme karty událostí (ze kterých se 
na začátku vytáhne karta krakena - ten se 
přimíchá, až poprvé dojde balíček) a žetony 
předmětů dáme lícem dolů. Hrací plán je 
rozdělen na 10 kajut, které jsou propojeny 
dveřmi. V některých kajutách jsou ikonky, které 
značí, že zde lze provést určitou akci (opravit 
motor, kyslíkové pumpy, reaktor atd…). Každý 

hráč si vezme spolu s ukazatelem času kartu a 
figurku gnoma v jedné barvě. Následněte si 
hodí kostkou a umístí svého gnoma do 
kajuty s daným číslem. Karta ukazuje barvu 
hráče a míru opilosti. Ano, čtete dobře… je to 
míra opilosti. Ve hře (i při hře) je možné 
konzumovat vodku, k tomu ale později. 

STAČÍ VYDRŽET HODINU!
Teď kam umístit ukazatel času? Jak jsem 

zmiňoval na začátku, jedná se o kooperativní 
hru. Tudíž se nehraje na body, ale buď všichni 
zvítězíte nad hrou, nebo budete hrou pokořeni 
a prohrajete. Pěkné, ne? Možnost, jak vyhrát 
hru je jen jedna. Vydržet v ponorce určité 
množství času, aniž by se něco pokazilo zcela 
fatálně (došel kyslík, bouchl motor, rozmáčkl ji 
kraken a jiné lahůdky). Čas je odvozen od 
počtu hráčů: 60 min (3–5), 55 min (6), 49 min 
(7), 46 min (8).

Počítadlo kolem hrací desky nejsou tedy 
žádné body, ale minuty, které musíte v ponorce 
ještě přežít. V závislosti na počtu hráčů se 
umístí ukazatele času na určitý počet minut. 
V průběhu hry pak budou hráči různě utrácet 
své minuty (pohyb, opravy, hašení…) a na tahu 
bude vždy ten hráč, který má nejvíce času (jeho 
ukazatel času je na nejvyšší hodnotě). Tah 
jednoho hráče se skládá z pohybu, z akce, 
upravení časového ukazatele a tahání „zlých“ 
kartiček událostí. Pohyb z kajuty do kajuty stojí 

hráče povětšinou 1 minutu času (pohyb přes 
3 místnosti = 3 minuty). Poté následuje jedna 
akce, u které může hráč strávit až 10 minut.

AKCE 
U akcí se nejčastěji jedná o nějaký druh 

opravy, například uhašení požáru. Hráč 
předem řekne, kolik času hašením ohně stráví 
(1–10 min) a poté hodí desetistěnnou kostkou. 
Je-li číslo na kostce rovno nebo menší 
vyřčenému času, povedlo se. V opačném 
případě jste strávil jen cenný čas marným 
pokusem. 

PŘEDMĚTY
Před akcí je také možné použít předmět, 

který zvedá vaše šance na úspěch. Názorný 
příklad: V ponorce začíná docházet kyslík a je 
nutné opravit vzduchové pumpy. Hráč musí 
přes čtyři kajuty přeběhnout do strojovny 
s pumpami (4 min), poté řekne, že opravou 
pump stráví pět minut. Aby měl ale větší jistotu 
při opravě, použije navíc opravářskou 
bedničku, která mu dává +3 při šanci na 
úspěch (nezvedá však strávených 5 min). Nyní 
stačí hráči hodit 8 a menší, aby se vše 
povedlo. Na konci kola se musí hráč posunout 
o 9 min na počítadle času. Na každém třetím 
políčku je na počítadle znázorněná hvězdička. 
Za její překročení si hráč táhne kartu událostí. 
Po tahu jednoho hráče tak mohou být taženy 
třeba i 4 karty událostí. Ty většinou nepřináší 
nic dobrého.

POHROMY
Nyní si pojďme shrnout karty událostí, lépe 

řečeno pohromy a možnosti prohry. Prohrát lze 
třemi způsoby: První z nich je úmrtí všech 
členů posádky (uhoření, utopení). Druhou 
možností je „přetečení“ jedné ze tří stupnic 
zkázy značící nedostatek kyslíku, přehřátí nebo 
pokažení motoru a tím pádem ztracení šance 
se vynořit. Nebezpečí jsou naznačena na třech 
stupnicích na hrací desce. Pokud ukazatel na 
jedné ze stupnic dojde na konec, hráči 
okamžitě prohrávají. Tyto stupnice se dají 
opravovat (resetovat) v místnostech s danou 
ikonkou. 
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Poslední možností nezdaru jsou tzv. „destroy 
tokens“, které se pokládají na počítadlo času 
deset minut před políčko, na kterém byla 
vytažena karta události s destroy tokenem. 
Hráči pak mají maximálně 10 minut na to, aby 
odvrátili hrozby blížící se rakety, krakena nebo 
výbuchu motoru (opět se vyřeší opravou v dané 
místnosti… kraken je specialitka). Pokud 
ukazatele času všech hráčů přejdou na 
časovém počítadle tento destroy token, aniž 
by s tím něco udělali, hráči prohráli.

OHEŇ, VODA A TI DRUZÍ
Teď ke kartám událostí. Průměrně se otáčí 

2-3 na tah jednoho hráče. Nejčastěji je na nich 
znázorněno vypuknutí ohně, potopa nebo 
zablokované dveře. Vždy když se taková karta 
vytáhne, hodí se kostkou a určí se, ve které 
z kajut událost nastane. Ke každé katastrofě 
existuje spousta malých pravidel. Při vypuknutí 
ohně začíná docházet kyslík (1 ze 3 počítadel), 
oheň nesmí vypuknout v kajutě s vodou, oheň 
lze poté uhasit přelitím vody z jednoho pokoje 
do druhého atd…

Takovýchto poměrně logických maličkostí je 
ve hře spousta a nebudu je zde rozebírat. 
Dalším typem kartiček událostí jsou karty, které 
zvyšují stav dalších dvou počítadel (přehřátí a 
motor). Posledním typem jsou karty s destroy 
tokeny. Mezi destroy tokeny patří i kraken, který 
číhá někde v moři. Ponorka má 3 poklopy 
vedoucí ven do moře.

ZBABĚLÝ ÚTĚK
Do hlubin oceánu však může jen hráč, který 

v průběhu hry našel skafandr. Zabíjení krakena 
je stejné, jako ostatní akce. Hráč nahlasí kolik 
času chce této činnosti věnova a hodí kostkou. 

Pomoci mu může harpuna. Když se mu 
nepovede zabít krakena, tak se může začít 
rovnou modlit, ať má některý z hráčů ještě 
skafandr. K tomuto předmětu se váže ještě 
jedna vtipná akce, kterou mohou hráči využít až 
v momentě, kdy jim zbývá 10 a méně minut. 
V tuto dobu můžou hráči využít akci „abandon 
comrades“ a pomocí skafandru opustit ponorku. 
Pokud to hráči v ponorce nepřežijí, vyhrává 
hráč, který zradil a utekl. V opačném případě 
zběhlík prohrává. 

ZÁZRAČNÝ ELEXÍR
Poslední věc, o které se musím zmínit, je 

konzumace vodky. Když si gnom lokne vodky, 
má v tomto kole +3 na všechny opravovací 
akce a navíc může probíhat místnostmi 
s ohněm, což za střízliva není možné. Na konci 
tahu si pak zvedne intoxikační level (je 
naznačen z rubové strany karty každého 
hráče). Poté si táhne kartu událostí, na které je 
kromě události navíc v rohu číslo. Pokud je toto 
číslo rovno nebo menší vašemu intoxikačnímu 
levelu, tak na 10 minut usne. Figurka je 
povalena na bok a ztrácí drahocený čas. 
Největší nebezpečí je v tom, že pokud v této 
místnosti vypukne požár nebo povodeň, gnom 
zemře.

HODNOCENÍ
Nyní už máte slušnou představu o tom, jak 

se hra hraje. Přichází tedy na řadu malé 
hodnocení. Hru zatím nemůžu nijak komplexně 
zhodnotit, neboť mám odehrané jen čtyři partie, 
takže spíše sdělím pár pocitů z hraní. Hra je 
velmi komunikativní a dobře jsme se při ni 
bavili. Naprosto skvělý mi přijde formát hry. Mít 
u sebe na cestách hru pro až pro osm hráčů 

v krabičce, která se vleze do každého batůžku 
je opravdu terno. Na druhou stranu 
v pravidlech není vyřešena spousta situací. Po 
první hře jsem ještě 3 hodiny dohledával různá 
upřesnění. 

Základní princip hry je velmi jednouchý 
(popojdete, řeknete kolik minut strávíte 
opravou a hodíte kostkou), takže hru by měli 
v pohodě zvládnout i menší děti. Jen je 
potřeba, aby alespoň jeden člověk u stolu znal 
dobře všechna drobná pravidla týkající se 
různých situací. 

Shrnuto do kupy. Pokud máte rádí 
kooperativní a komunikativní hry, věřím že se 
budete dobře bavit, jak v hospodě s kamarády, 
tak i doma s dětmi a klidně i s babičkou. 

Hra je díky kartám událostí, kostce a 
spoustě předmětů vždy jiná. Problémem může 
být jen určitá jednotvárnost. Těžko si tuto hru 
zahrajete každý druhý den, jako třeba Agricolu. 
Kdo chce však malou (velkou) kooperativní hru 
pro hodně hráčů a s velkou porcí zábavy a 
poměrně snadnými pravidly, tak Red November 
mohu s čistým svědomím doporučit.

oplprokop
převzato z internetového portálu 

Spoločenské hry (www.spolocenskehry.sk) 
   

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE








VÝZVA PRO ODVÁŽNÉ
Firemní náboráři opět hledají dobrovolníky. 

Tentokrát nemají zájem jen o zkušené truckery, 
ale berou každého. Navíc práce je to snadná a 
dobře placená. Dávat pozor na kosmickou loď 
pouhých 10 minut při scanování vzdáleného 
vesmíru, to nevypadá, že by se člověk příliš 
nadřel.

Věc má samozřejmě drobný háček. Občas, 
ale velmi zřídka, se stane, že loď během 
scanování narazí na nepřátelskou aktivitu. Pak 
je potřeba přiložit ruku k dílu a až pětičlenná 
posádka se musí o loď postarat. K tomu má 
k dispozici celý arzenál různých zbraní a 
obranných systémů i dostatek energie.

Ve hře Space Alert budete mít samozřejmě 
"smůlu" stále a na nějakého nepřítele vždy 
narazíte. Dokonce si budete moci zvolit, jak 
tvrdý let na vaši posádku čeká. Sami se 
předem rozhodnete, jestli potkáte pouze 
obyčejnéi nepřátele nebo na vás vyrukují těžké 
váhy jako Nemesis či Vetřelec.

VÝCVIK POSÁDKY
Krabice kromě spousty herního materiálu 

obsahuje hned dvě tlusté brožury formátu A4, 
které mají dohromady plných 28 stránek. Ta 
útlejší „Pravidla hry" obsahuje to, co jste asi 
očekávali – souhrn pravidel. Na souhrná 
pravidla můžete pro začátek s klidem 
zapomenout a nechat je v krabici. 

Daleko zajímavější je totiž druhá příručka 
s názvem „Jak se stát vesmírným 
průzkumníkem". Ta vás v sedmi lekcích 
provede hrou od nejjednodušších zkrácených 
letů až po plný let se všemi pravidly a jejich 
výjimkami. Navíc, jak je u autora již dobrým 
zvykem, se při jejím čtení dobře pobavíte. Vše 
je doplněno příklady a tak než se opravdu 
pustíte do hlubin vesmíru, můžete si hru 
důkladně vyzkoušet na letové simulaci.

SITTING DUCK
Vezměme to ale všechno pěkně postupně. 

Nejprve se seznámíme s naší lodí třídy Sitting 

Duck. Má dvě patra (paluby) a na každé se 
nachází tři místnosti (lokace). Pro přehlednost 
jsou střed lodi a obě boční zóny odlišeny 
i barevně. Hodí se to, když zmateně pobíháte 
po lodi a omylem pak honíte nepřátelský 
výsadek na druhé straně lodi.

Každá lokace na lodi má pro jednoduchost 
tři ovládací tlačítka. Každé z nich spouští 
specifickou činost. Zbraňové systémy jsou 
propojeny s akcí A, nabití štítů a vůbec 
operace s energií řešíte akcí B a speciální 
vlastnosti jednotlivých částí lodi využívají akce 
C. Zdá to složité? Nebojte se, pro první lety 
vám bohatě budou stačit akce A a B. Až je 
zvládnete, akce C přidá do hry šťávu (možnost 
vypustit rakety, vyzvednout roboty a bojovat 
proti vetřelcům).

LODNÍ POČÍTAČ
Vaše loď je navíc plně automatizovaná 

a o hrozících nebezpečích vás včas informuje 
vševědoucí počítač. Tedy úplně vše vám 
vlastně neřekne. Prozradí vám pouze veškeré 
podstatné údaje o nepříteli. Dozvíte se, kdy se 
objeví na dostřel lodních děl, jak rychle se 
pohybuje a co vám chce ošklivého udělat. 

Zamlčí vám pouze informaci, jak se ho co 
nejefektivněji zbavit. Nepřátelé vás mohou 
překvapit ve všech třech zónách a v pokročilé 
hře se mohou objevit dokonce také přímo 
uvnitř lodi. Na vás tedy bude dohodnout se, 
kdo vyrazí do té správné lokace, párkrát 
zmačkne správné tlačítko a ohrožení zlikviduje. 
Často bývá výhodné nenechat tu černou práci 
jen na jednom členu posádky, ale vystřelit salvu 
z více děl současně a ušetřit tak energii i čas, 
protože nikdy předem nevíte, kdy se objeví 
nějaké nové nebezpečí.

Informace od počítače jsou realizovány 
kombinací zvukové stopy a obrazovky, kterou 
si vytvoříte na stole. Stopa obsahuje hlášení 
o tom, kdy, ze kterého směru a jak vážné 
nebezpečí se objevilo. Na stole je pro každý ze 
tří směrů trajektorie, po které se bude 
nebezpečí přibližovat k lodi. Čtvrtá trajektorie je 
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pro vnitřní nebezpečí. Konkrétní podoba 
nebezpečí se určí otočením horní karty 
z balíčku (každý druh nebezpečí má svůj 
vlastní balíček). Karta se umístí k příslušné 
trajektorii a označí se číslem s časem, kdy se 
nebezpečí objeví. Veškeré další důležité 
informace se již nacházejí přímo na kartě.

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ
Protože téměř všechnu práci oddře počítač, 

na vás je „jen" běhat po lodi a mačkat správná 
tlačítka. Třeba když počítač oznámí nebezpečí 
v modré zóně, nebude od věci někoho tam 
vyslat a párkrát vystřelit. Pohyb po lodi a 
mačkání tlačítek je řešeno plánováním akcí. 

Každý hráč dostane sadu karet s jejichž 
pomocí plánuje své akce. Karta má dvě části – 
pohyb a akci. Lze ji tedy použít dvěma způsoby 
podle toho, jak umístíte na hráčskou desku. 
Během letu stihne každý člen posádky udělat 
nejvýše 12 akcí. To vám musí stačit na 
vypořádání se všemi záludnostmi letu. Nejlepší 
je nepřátele zničit. Pokud to nejde, určitě 
kolegové ocení, když alespoň dobijete štíty 
a setkání s bitevním křižníkem díky tomu ve 
zdraví přežijete.

Plánování akcí silně připomíná jinou 
oblíbenou hru - Roborally. Ano, také zde se pod 
tlakem času snažíte vymyslet a především 
správně realizovat nejlepší řešení dané situace. 
Oproti Roborally zde tvoří všichni jeden tým 
a mohou se při plánování akcí nerušeně 
domlouvat. Tedy pokud jim zrovna počítač 
neoznámí přerušení spojení...

Po deseti minutách zvuková stopa oznámí 
opětovný vstup do hyperprostoru. Plánování 
akcí končí a nastává vyhodnocení hry aneb 
„přehrání videozáznamu z letu". Nyní se ukáže, 
zda jste se živí a zdraví vrátili nebo tato mise 
byla vaší poslední... 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
U většiny ostatních her se často jeden 

z hráčů hru řídí a ostatní pouze vykonávají jeho 
pokyny. Z takové hry ale nemají příliš velký 
požitek. Také ve Space Alertu je nanejvýš 
vhodné, aby se někdo ujal role kapitána 
a koordinoval celou akci. Sám ovšem vše 
neuhlídá, pro úspěch letu je potřeba aktivní 
zapojení všech členů posádky.

Myšlenka komunikace a spolupráce je zde 
natolik silná, že hru lze výborně využít na 

různých teambuildingových akcích. Pokud se 
neshodnete na palubě kosmické lodi, těžko 
spolu budete vycházet i jinde. Skvělou práci 
může odvést také v rodinách, kde se u ní nejen 
pobavíte, ale zjistíte, že i ten nejmladší člen 
posádky je pro úspěch letu důležitý a je třeba 
umět naslouchat i jemu.

HODNOCENÍ
V současné době vznikají kooperativní hry 

jak houby po dešti. Space Alert se ale 
z obvyklé představy těchto her zcela vymyká 
a spíše než kooperativní hra mu sedí přívlastek 
týmová. Originální myšlenkou a  precizním 
provedením si Space Alert získal spoustu 
příznivců mezi dětmi i dospělými. Partie 
i s vyhodnocením trvá necelou půlhodinku. 
Obtížnost hry lze snadno upravit volbou 
zvukové stopy a balíčku nepřátel. 

S pomocí příručky se během pár letů může 
stát i z nesourodé herní skupinky dobře se 
doplňující a spolehlivý tým. A pokud ne? 
Nezoufejte. Vaše životní poslání je holt trochu 
jiné než zkoumat vzdálené galaxie.

Ladinek
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PASÁCI OVIEC
Každý z hráčov je valachom na vrchovine 

plnej oviec. Stará sa o svoje dve stádočká a 
dúfa, že sa mu podarí vo vhodný čas ovce 
ostrihať a za vlnu dostať ohodnotenie (body). 

Funkcia baču – najskúsenejšieho harcovníka 
– je putovná, posúva sa každé kolo a umožňuje 
vždy inému hráčovi trochu zamiešať 
smerovanie hry.

DRAŽBA
Na začiatku každého kola bača vyberá 

z troch kariet z kopy dve, ktoré ponúkne do 
dražby otvorene a jednu, ktorá bude ponúknutá 
zakryto (len on sám vie, čo je tam skryté).

Hráči pomocou vykladania kariet oviec, ktoré 
majú na ruke, dražia vyložené karty (čo vložíte 
do dražby, o to prídete, aj keby ste dražbu 
nevyhrali). Kto dá najviac, dostáva kartu – 
putuje mu opäť na ruku, sám zváži ako ju 
použiť (aj pri dražbe nasledujúcej karty).

Po vydražení všetkých troch kariet nasleduje 
fáza košarovania – hráči umiestňujú ovce do 
košiarov. Zjednodušene buď zbierajú rôzne 
farby rovnakej hodnoty, alebo "postupku" 
v jednej farbe.

STRIHANIE
Strihania oviec sa po košarovaní môže a 

nemusí zúčastniť každý valach. Čím 
početnejšie stádočko, tým viac vlny (a 
víťazných bodov). Ale zároveň viac rizika, že 
krása vašich ovečiek pritiahne nepriateľské 

akcie protihráčov. A náročné, pre niektorých, 
pravidlo hry: pred strihaním stáda zabékať. Ako 
bolo napísané v úvode, kto nezabéka, vlnu 
nepredá, body nedostane!

NAHÁŇAČKA ZA VLNOU
Kolo završuje príjemný akt odchádzajúceho 

baču, ktorý každému rozdá po tri karty. 
A posúva funkciu nasledujúcemu hráčovi, ktorý 
sa stáva bačom, vyťahuje tri karty z kopy, 
určuje ktoré dá odokryté a ktorú zakrytú... a tak 
ďalej.

Naháňačka za vlnou sa končí, keď sa 
prvému z hráčov podarí ostrihať piate stádočko. 
Všetci ostatní majú ešte možnosť ostrihať tie 
svoje a vzápätí sa vyhodnotí, kto nazbieral 
najviac bodov. Tempo je naozaj príjemne rýchle.

Hru ozvláštňujú akčné kartičky, ktoré je 
možné použiť kedykoľvek počas hry – vlk 
zabíja, zlodej kradne, čierna ovca vypudí horko 
ťažko získanú hodnotnú ovečku... ešte že sa 
v hre vyskytujú aj Dunčovia, šikovné pastierske 
psy, s pomocou ktorých sa dá stáda brániť.

HODNOTENIE
Kopa náhody, samozrejme, nemusí 

vyhovovať každému. Ale ak s tým počítate 

a chcete sa hrou najmä zabaviť, tak Wypas je 
dobrý a vtipný nápad. Jediným výraznejším 
neduhom sú trošku mätúco napísané pravidlá.

Túto vadu však odstraňujeme pre českých 
a slovenských hráčov tým, že spolupracujeme 
s autormi hry na preklade pravidiel. Dočkáte sa 
ho čoskoro. Zákulisné správy hovoria aj 
o novej grafike krabice hry, ktorá je v tvorbe 
(aktuálnu totiž kreslil iný človek, než kartičky, 
ktoré sa stretli s väčšou obľubou). Milé a 
zábavné kresbičky totiž pridávajú hre na 
zábavnosti a sem tam prekryjú aj nedokonalosť 
materiálu (nenápaditý panáčikovia a mätúce 
počítadlo bodov).

FAZOLE NEBO OVCE?
Wypas býva označovaný za poľskú verziu 

Fazulí. Rád by som sa ho zastal, aby nevyzeral 
ako kópia  spoločné majú to, že sú to kartové 
hry, v ktorej hráči sadia/chovajú dve sady 
kariet. Spôsob ich získavania, interakcie medzi 
hráčmi, hodnotenie a ďalšie rozmery hry sú 
však iné. Bavím sa pri oboch. 

Wypas (Pásli ovce valasi) sa zaradil medzi 
príjemné možnosti, ako s pár kamarátmi stráviť 
"odľahčenú" chvíľu medzi na rozmýšľanie 
náročnými hrami. 

Beeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Peter






WYPAS
PÁSLI OVCE VALASI



ŠERIF KONTRA BANDITI
Když si po pár odehraných partiích Bangu 

člověk posadí někde v soukromí a začne si 
sám pro sebe listovat v balíčku karet, možná ho 
napadne, tak jako mne, že kdyby tahle karetní 
hra spatřila světlo světa v kotlině české cirka 
před padesáti lety, stala by se dost možná 
legendou českého trempingu. Dýchá z ní naivní 
romantika divokého západu okořeněná 
humorem a téměř českým švejkovstvím. A to už 
ani nemluvě o tom, že ingrediencí pro obnovu 
životní energie není nic dokonalejšího než 
jedno řádně orosené PIVO.

Hra dostala do vínku nepostradatelné 
bonusy k tomu, stát se jednou z TOP na 
žebříčku běžné konzumní zábavy. Žádný velký 
herní plán, mraky figurek či objemná krabice. 
Jen balíček karet se svérázně jednoduchými 
ilustracemi, snadno zapamatovatelná pravidla. 
Každá karta vyobrazena grafickým zobrazením 
její funkce a využití a vše navíc kompletně 
lokalizováno do českého jazyka. Prostě paráda. 
Princip hry je jednoduchý. Hráči si v úvodu 
vylosují tajně roli, kterou budou v dané partii 

hrát. Kromě Šerifa, který je všem veřejně znám 
a jehož úkolem je ve hře přežít a zlikvidovat 
protivníky, jsou tu šerifovi Pomocníci. Ti se 
stanou spoluvítězi, jestliže Šerif v partii vyhraje 
a tak se snaží zuby nehty muže zákona 
ochránit. Naopak, úkolem a cílem Banditů je 
pochopitelně poslat Šerifa do kytek. A ještě je tu 
role Odpadlíka, postavy, která vyhrává jen 
v případě, že prokličkuje hrou přes mrtvoly 
všech Banditů i Pomocníků a v závěrečné 
přestřelce pošle do věčných lovišť i majitele 
sedmicípé hvězdy.

HRDINOVÉ Z WESTERNŮ
Atmosféru umocní převtělení se hráčů do 

některé z postav parodujících skutečné hrdiny 
divokého Západu – Willy The Kida, Kalamity 
Janet, Lucky Duka, Barta Cassidyho apod. 
Mnohem důležitější než samotné jméno však 
jsou speciální vlastnosti té či oné postavy. 
Jejich rozsah je značný i když pravda, ne zcela 
vyvážený. Každý z hráčů si z balíčku postav 
vylosuje na začátku hry dvě, jednu si ponechá 
a druhou otočí lícem na stůl. Na rubové straně 

karet postav je vyobrazena pětice nábojů, které 
pak hráč používá při hře jako ukazatel reálného 
počtu životů.

A pak začne mela. Když přijde na hráče 
řada lízne si ze zásobního balíčku dvě karty a 
odehraje z ruky co chce a může. Pravidlem je, 
že na konci svého tahu smí mít v ruce jen tolik 
karet, kolik mu zbývá životů. Přebytečné 
odhodí bez zužitkování.

Vesměs se ve hře točí několik základních 
druhů. Útočná karta Bang! – značí výstřel na 
soupeře. Obranné karty Úhyb či Barel, několik 
zásobovacích karet jako Hokynářství nebo 
Dostavník, několik destrukčních karet pro 
oslabení soupeřova listu, třeba Indiáni nebo 
Panika, doplňovat životů Pivo a nakonec celý 
arzenál zbraní! Nevinně vyhlížejícím 
Schofieldem počínaje a nevyzpytatelně 
putovním Dynamitem konče.

NIKOMU NEVĚŘ!
Celá hra je postavená na neustálém 

blafování a dokazování Šerifovi, že právě vy 
jste jeho věrná pravá ruka a všichni ostatní 
jsou jen banda nepřátelských kojotů. Je zcela 
nasnadě, že při hře všichni lžou jako když 
tiskne, nikdo nevěří nikomu a všichni se 
báječně baví.

Ano, BANG! je hra plná zvratů, legrace, 
zábavy i napětí, svižná a veskrze návyková. 
A k tomu bratru, za velmi slušnou cenu 300 
vočí. Nezbývá, než vřele doporučit! 

Perláč 
převato ze stránek klubu deskových her 

Bedna (www.deskovky.ic.cz)
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VRTULE
SVĚT HER A POZNÁNÍ

HRAVÝ ZÁMEK
Na začátku byla akce. Jako již 

nekolikrát předtím jsme chtěli ukázat 
veřejnosti, že existuje nějaký 
turistický oddíl Zlaté šípy, kde by 
mohly jejich děti trávit smysluplně 
volný čas. Jelikož jsme s deskovými 
hrami měli trošinku zkušeností, přišlo 
nám, že by to mohl být ten pravý 
způsob, jak oslovit širokou veřejnost. 
A nemýlili jsme se. 

V roce 2001 jsme uspořádali první 
interaktivní výstavu deskových her 
v místním muzeu. Na „Hravý zámek“ 
trvající celý týden přišlo mraky lidí. 
Her sice ještě nebylo tolik jako dnes, 
ale i tak jsme si užili s Osadníky, 
Carcassone, Věží a dalšími plno 
dobré zábavy. 

Po velikém úspěchu jsme se 
rozhodli o dva roky nato uspořádat 
obdobnou akci. Nespletli jsme se ani 

tentokrát. Přes týden navštívilo naši akci 
několik stovek lidí. Snad v této době se začal 
rýsovat v hlavě plán... Založit ve městě 
opravdový klub deskových her. Chtělo to ovšem 
nechat ještě chvíli uležet.

ZROZENÍ KLUBU
Po necelých dvou letech začala myšlenka 

nabobtnávat. Započal hon za granty. Největší 
částku tehdy do vínku Vrtuli dalo ministerstvo 

školství a tělovýchovy, na oživení našeho snu 
samozřejmě přispěly i mnohé další organizace. 
Po papírování se přešlo k činům. Začali jsme 
hledat místo. Měli jsme štěstí. Kousek od 
Náměstí bylo volných 30 metrů čtverečních, 
což bylo naprosto ideální. 

Začalo se vyjednávat. Majitel nebyl proti, 
a tak se mohla začít na pohled zatím neútulná 
místnost vybavovat, přestavovat a zkrášlovat. 
Většinu věcí jsme svedli svépomocí, protože 

v turistickém oddílu, jako je ten náš, 
se najde vždy dostatek šikovných 
rukou. 

Pokud se snad objevilo něco, co 
bychom nezvládli, měli jsme v záloze 
rodiče a bývalé členy. I přes spadlý 
strop, který se musel znovu nahodit, 
jsme mohli v prosinci 2004 přivítat ve 
Vrtuli první návštěvníky. 

OTEVŘENO PRO KAŽDÉHO
V krásně zrekonstruovaných 

prostorách čekalo na hráče i nehráče 
55 her a 20 hlavolamů. Možná se to 
zdá málo, ale nechtěli jsme se všemi 
trumfy vyjít hned na světlo. 

Aby se návštěvníci měli na co těšit, 
rozhodli jsme se do klubu přidávat hry 
postupně. Každých 14 dnů přibyla 
jedna nová, takže k dnešnímu dni jich 
máme něco kolem 180. Snažíme se, 
aby v klubu byly ty nejzajímavější, 
které se dají na trhu sehnat. 

Vrtule byla a je otevřena široké 
veřejnosti. V první měsících bylo 
možno zde zajít každý den. Po 
zkušenostech jsme optimalizovali 
otevírací dobu na tři dny v týdnu 
pondělí, středu a pátek. Vždy od dvou 



do šesti hodin. Vstup do klubu je zcela zdarma. 
Nejčastějšími návštěvníky jsou děti ze 
základních škol. Občas přijdou se svými 
ratolestmi také rodiče. O tom, že je Vrtule 
opravdu hojně navštěvovaná svědčí 
skutečnost, že minulý rok jsme zaznamenali 
více než 5000 návštěv.

Pokud jste ještě v žádném podobném 
zařízení nebyli, nemějte z toho obavy. Když 
přijdete, za pomyslným barem najdete 
hermana. Ten má na starost půjčování a 
vysvětlování her. Ba co víc, pokud máte chuť 
na drobné občerstvení jako kávu nebo čaj, stačí 
mu říci a můžete si u hry vychutnávat svůj 
oblíbený nápoj. 

Vrtule je sice otevřena jen tři dny v týdnu, ale 
po včasné domluvě je možné udělat výjimku 
a zajistit provoz například dopoledne, aby si 
mohli přijít zahrát školní koletivy.

VÝSTAVA KLAMŮ A ILUZÍ
Loni se Vrtule posunula zase o kousek dál. 

Na velice prostorné chodbě přibyla interaktviní 
výstava optických klamů a iluzí. V expozici “Kdo 
neviděl, neuvěří!” je kladen důraz na maximální 
možnou názornost, zapojení návštěvníka, 
zajímavé podání experimentů a samozřejmě 
také na výukový přínos předváděného jevu, 
uvedením jeho příčin a důsledků. 

Hlavním cílem je dosáhnout hlubšího 
porozumění podstaty jevů prostřednictvím hry, 
experimentování a logického uvažování. Na 
opravdu hloubkovou prohlídku výstavy vám 
zabere asi dvě hodiny času.

Pokud vás předešlé řádky a fotografie 
nalákaly k návštěvě neváhejte a stavte se. Kdo 
si totiž hraje, nezlobí. 

Eklp Fištronek

ZE ŽIVOTA HERNÍCH KLUBŮ
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Pocty hostit úplně první z řady volně na sebe 
navazujících veřejných soutěžních klání, jež má 
letos v plánu uspořádat naše Bedna, se ze 
zcela pochopitelných důvodů dostalo prostorám 
naší základny – doubraveckému D – klubu. 
V sobotu 17. ledna v 9 hodin ráno se ve velkém 
sále kulturního střediska sešly čtyři desítky 
vyznavačů karetní hry Bang! 

VÍTEJTE V SALOONU
Akci jsme se rozhodli pojmout stylově, vchod 

do herny zdobily kulisy napodobující dobový 
Saloon, zněly tóny honky tonky piana a hlášky 
a písničky z nesmrtelně proslaveného filmu 
Limonádový Joe. Na každém kroku bylo možné 

potkat pistolníky či pistolnice elegantně 
oháknuté ve stylu ala The Western s kolty 
zavěšenými proklatě nízko. Šestatřicet 
soutěžících karbaníků se dostavilo včas, tudíž 
nic nebránilo tomu, aby po krátkém uvítání a 
shrnutí turnajových pravidel zazněl startovní 
výstřel.

TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Souboje probíhaly souběžně na šesti hracích 

stolech tak, že postava Šerifa byla předem 
určená (každý hráč ji hrál během turnaje jen 
jednou) a ostatní role Pomocníka, Odpadlíka a 
trojice Banditů se volily náhodným losem. 
Dopoledne proběhla tři soutěžní klání, další tři 

pak po obědě. Bodový zisk za vítězství té či 
oné postavy, předem určený, se sčítal a kolo 
po kole se objevoval průběžně na výsledkové 
tabuli. Každý se tak kdykoli mohl mrknutím oka 
přesvědčit, jak si na tom stojí on sám, případně 
jak zdatní jsou jeho protivníci. Ačkoli atmosféra 
byla pohodová a přátelská, duely a přestřelky 
byly tvrdé a nesmlouvavé. Není divu. Firma 
Albi, hlavní sponzor turnaje, neskromně 
věnovala do soutěže hodnotné výherní ceny, 
o které opravdu stálo za to tvrdě bojovat. 
Nejednou tak bylo možno během celé soboty 
vidět na tvářích hráčů profesionálně 
soustředěné napětí, nervózní vyčkávání, 
hlubokou úlevu, rozčarované zklamání či 
neskrývané nadšení. Byl to boj!!

NEJLEPŠÍ PISTOLNÍCI
Nejvíce důvodů k radosti nakonec měla Eva 

Kratochvílová z Plzně (ano je to ta sličná 
kovbojka s bílým kloboukem ☺). K prvenství jí 
dopomohly dvě partie v roli Odpadlíka, v nichž 
dokázala zvítězit, což se v turnaji nepovedlo 
nikomu dalšímu. Druhý Martin Voříšek sice 
nepoznal ani v jednom klání přemožitele, jeho 
bodový zisk však tentokrát stačil pouze na 
stříbro. Třetí cenu získal Ivan Martiška, čtvrtou 
Radek ,,Perláč“. Cenu pro nejmladšího 
pistolníka si odnesl Mikuláš Hankovec a volně 
losovanou cenu útěchy štěstěna přihrála Nikole 
Perlovské.

Spokojeni však nakonec byli asi všichni. 
Komu protentokrát zvlhl střelný prach, na toho 
zbyla alespoň sladká lízátka. Společné loučení 
bylo plné úsměvů a přání, brzy si podobnou 
akci  znovu zopakovat.

I pořadatelé z Bedny si mohli na závěr 
spokojeně oddechnout. Plzeňská liga snad 
vykročila kupředu tou správnou nohou…..

Perláč
převzato ze stránek klubu deskových her 

Bedna (www.deskovky.ic.cz)
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TURNAJ V BANGU
PRÉMIEROVÝ TURNAJ NOVÉHO PROJEKTU PLZEŇSKÁ LIGA



Ano, právě před deseti lety získala tato hra 
ocenění Spiel des Jahres. K Tikalu mám velmi 
osobitý vztah, protože se jednalo po Osadnících 
z Katanu o můj druhý nesmělý krůček do světa 
moderních deskových her. Vzhledem k absenci 
současné široké nabídky her jsem si tehdy Tikal 
užil opravdu dosytosti. Přestože jsme napoprvé 
nepochopili všechna pravidla správně a vytvořili 
jsme si tak svoji specifickou variantu hry, zábavu 
z hraní nám to rozhodně nezmenšilo (o jednom 
pravidle jsem ostatně dodnes přesvědčen, že je 
lepší než originální verze :-)).

Na základě zkušeností z desítek sehraných 
partií se domnívám, že se jedná o jednu 
z nejlepších pozičních moderních deskových 
her. Pokud se sejdou čtyři zkušení hráči přináší 
dražební varianta nejen spoustu malých 
i velkých rozhodování, ale i kopec zábavy při 
dražbě a odhadování plánů soupeřů. 

JEDINEČNÁ TRILOGIE
Přestože Tikal byla svého času jednou 

z prvních u nás prodávaných her, většině 
současných hráčů už tato hra, a stejně tak 
autorské duo Michael Kiesling a Wolfgang 
Kramer, mnoho neříká. Tito dva autoři přitom 
spolu vymysleli hned několik skvělých her. Po 
úspěchu Tikalu následovaly další dvě hry – Java 
a Mexica, které spolu s Tikalem tvoří velmi 
úspěšnou trilogii.

Ve všech třech hrách trilogie ožívají na hrací 
desce fascinující a dnes téměř zapomenuté 
kultury z doby před mnoha sty lety. Největší 
rozkvět mayské kultury v Tikalu náleží do 
8. století našeho letopočtu, Java spadá do doby 
zhruba v 10 stol. n.l. a aztécká kultura v Mexice 
byla na vrcholu kolem roku 1500.

Pořadí vymýšlení her ale s touto chronologií 
nemá nic společného. Mexica byla dokončena 
před tím, než autoři s Javou vůbec začali.

ČÍM SE LIŠÍ?
Oproti Tikalu, který se odehrává v naší době, 

zbylé dvě hry probíhají v minulosti. V Javě 
přikládáním teras s rýžovými poli a vodních 
ploch vznikají města a paláce a v nich jsou 
organizovány slavnosti. V Mexice budují hráči 
společně uprostřed jezera hlavní město Aztéků - 

Tenochtitlán. Java je z trojice nejsložitější, 
Mexica naopak nejjednodušší a nejkratší. 
Mexica navíc jako jediná používá čtvercová 
políčka, zbytek trilogie je postaven na 
šestiúhelnících.

CO JE SPOJUJE?
Hry Tikal, Java a Mexica spojuje kromě 

autorské dvojice také stejný vydavatel (firma 
Ravensburger) a ilustrátor (Franz Wohwinkel). 
Společné téma starobylých civilizací, jednotná 
grafika (maska na krabici každé z nich), velikost 
krabice a především herní systém. 

Před hráči je na začátku vždy prázdný herní 
plán, na němž během hry povstává a rozvíjí se 
civilizace. Ve svém tahu hráči utrácejí tzv. akční 

body. Několikrát během partie probíhá 
bodování, získané body si hráči značí na 
bodovací tabulce umístěné dokola plánu. 

Herní plán je u všech tří her navíc nádherně 
vyveden a při partii má člověk hned chuť vyrazit 
objevovat skutečné pyramidy do Tikalu, 
navštívit Tenochtitlan v době jeho největší slávy 
či vyrazit za domorodci na Jávu.

TROJNÁSOBNÝ ŠAMPIÓN 
Dnes frčí jiné herní mechanismy a herním 

žebříčkům vládne Agricola. Přesto, pokud máte 
možnost, vyzkoušejte si i tuto hru, která dobyla 
na přelomu tisíciletí všechny tři nejvýznamější 
světová herní ocenění (SdJ, DSP a IGA).

Ladinek

STRÁNKY Z HERNÍ HISTORIE

TIKALU JE 10 LET



ČTYŘPOHÁR
V prosinci bylo spuštěno přihlašování do 

dalšího ročníku oblíbené soutěže družstev 
v moderních deskových hrách – Čtyřpoháru. 

Letos si účastníci zahrají tuto čtveřici her: 
Doba kamenná, Dobyvatele vesmíru, Rok draka 
a Sylla. Kvalifikační turnaje proběhnou 4.dubna 
(Liberec) a 18.dubna (Brno).

4p.hrejsi.cz

OSADNÍCI UHRY 2009
Oblíbená herní dovolená Osadníci z Ölandu 

se letos přestěhovala z chladného severu do 
horkých termálních lázní v Maďarsku. Akce 
proběhne v termínu 7.-16. srpna. 

Krom samozřejmého hraní her na účastníky 
zájezdu čeká také poznávání maďarské přírody 
a krás (nejen) blízkého i vzáleného okolí města 
Harkány, užívání si termálních koupališť a další 
vypečenosti (např. kachna nebo selátko 
v maďarském stylu a s maďarským tokajským 
vínem).

osadnici.grafikon.cz

TURNAJE V CARCASSONNE
(soutěž o Velkou figurku)

Vážení přátelé a příznivci deskových her, 
v roce 2009 pro Vás na Palubě připravujeme 
sérii turnajů v Carcassonne. Turnaje se budou 
hrát občas o víkendu, občas ve všední den 
večer tak, abyste se mohli zúčastnit co nejvíce. 
V průběhu roku budeme počítat celkové 
umístění v žebříčku a systém je nastaven tak, 
aby ani vynechání turnaje nebylo velkým 
handicapem. Aktuální informace najdete na 
www.paluba.cz a také na nástěnce v klubu.

První turnaj je naplánován na sobotu 
28. února od 14:00 na Palubě (Praha 5, 
Lidická 40).

www.paluba.cz

DOBYVATELÉ VESMÍRU
Firma Albi připravila pro majitele hry přelepky 

pro opravu chyb na kartách. Zároveň pracuje na 
dotisknutí správné verze všech chybných karet. 
Čas od času si šotek zařádí a tak jen doufejme, 
že že se podobný přístup při nápravě chyb 
stane na tuzemském trhu zvykem.

www.albi.cz

BANG!
Firma daVinci Games 

chystá nové vydání své 
nejúspěšnější hry. 

Tentokrát budou mít 
hráči kartonovou položku, na které bude místo 
pro kartu postavy a zbraně, ale i kartonové 
nábojnice ukazující aktuální počet životů.

www.davincigames.com

10. VÝROČÍ ZNAČKY ALEA
V roce 1999 představila firma Ravensburger 

první dvě hry (Ra a China Town) pod novou 
značkou Alea. 

K letošnímu výročí připravila pro hráče 
truhličku plnou pokladů - rozšíření k šesti 
různým hrám (Puerto Rico, San Juan, Louis 
XIV., Notre Damme, Im Jahr des Drachen, Wie 
verhext!). Balíček rozšíření vyjde v krabičce 
velikosti prostřední řady pod názvem 
Schatzkiste. Těšit se něj můžete už koncem 
dubna.

www.aleaspiele.de

MATTEL KOUPIL SEKKOIA SAS
Hračskářský gigant Mattel nejspíše směřuje 

také do sféry společenských her. Koupí firmy 
Sekkoia totiž získal především veškerá práva na 
hru Blokus a její varianty. Finanční podmínky 
celé transakce nebyly zveřejněny.

www.spielbox-online.de

HALL9000
Německý internetový 

magazín Hall9000 
zveřejnil výsledky 
hlasování o nejlepší hry 
loňského roku.

Nejvíce ocenění získala hra Dominion, na 
jejíž českou verzi se můžeme v brzské době 
těšit. Hned v několika kategoriích se ve 
výsledcích objevují také Doba kamenná a 
Le Havre. Mezi inovativní hry se pak prosadila 
další hra Vlaadi Chvátila – Space Alert. 

ww.hall9000.de

SBÍRKA 20 000 HER

Rakouské muzeum her (Österreichische 
Spielemuseum) nedávno zaevidalo do své 
sbírky přírůstek s číslem 20 000. Pracovníci 
muzea herní archív pečlivě udržují a informace 
o všech hrách lze nalézt i v jejich veřejně 
přístupné databázi (Ludorium) na internetu. 
Muzeum se nachází v Leopoldově (městečko 
poblíž Vídně) a pokud budete mít cestu kolem, 
zkuste si dohodnout jeho návštěvu.

www.spielemuseum.at

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
Další německý vydavatel Heidelberger 

Spieleverlag kompletně přepracoval své 
internetové stránky. V jejich nové verzi najdeme 
přehledné informace o všech firmou 
vydávaných hrách. Mimo jiné nalezneme v jeho 
nabídce německé verze úspěšných českých her 
Galaxy Trucker, Šestiměstí a Space Alert.

www.hds-fantasy.de

TOYAWARD 2009
ToyAward je cena každoročně udělovaná 

hračkám, které s sebou přinášejí svěží a 
originální myšlenky. Letos v jedné ze sedmi 
kategorií zvítězila  desková hra Ramses 
Pyramid. Však také nejde o ledajakou hru, ale 
o stavebnici Lego, ze které si postavíte herní 
plán a která obsahuje také figurky a kostku. 

Cílem hry je zachránit Egyt před králem 
mumií. K záchraně je potřeba nasbírat magické 
krystaly, vyhnout se mumiím a vylézt jako první 
na vrcholek pyramidy. Herní plán i pravidla hry 
si děti mohou libovolně upravit.

www.spielwarenmesse.de

SPIELWARENMESSE
Hráči si sotva stačili vyzkoušet novinky 

z podzimního veletrhu v Essenu a již je tady 
další várka nových her. Tentokrát jsou 
představeny v rámci veletrhu hraček, určeného 
především zástupcům firem, obchodníkům 
a novinářům, kteří mají co do činění s hračkami. 
Naopak dětem do 16 let je na veletrh vstup bez 
výjimky zakázán. Podrobnější informace 
o novinkách přineseme v dalším čísle 
zpravodaje a postupně se budou objevovat 
i v naší nabídce.

www.spielwarenmesse.de

REEF ENCOUNTER
Majitelé druhého vydání této 

krásné hry se dočkali. Italský 
vydavatel What's your game 
oznámil na letošní rok vydání 
rozšíření Reef Encounter of the 
second kind.

www.whatsyourgames.it

STŘÍPKY ZE SVĚTA HER



ALBI
PANDEMIC  

Kooperativní hra, kde bojujete se smrtelnými 
nemocemi. Všichni hráči soupeří se hrou 
samotnou. Buď všichni vyhrají, nebo jsou 
poraženi. Cílem je společnými silami vynalézt léky 
na čtyři choroby, které ničí planetu, a tím zachránit 
lidstvo. Hra je určena pro 1 4 hráče od 10 let, 
můžete ji hrát doma s rodinou, přáteli a je oblíbená 
i mezi opravdovými hráči. Dostupná od 1. března.

BANG! – HRST KARET
Další rozšíření populární karetní hry Bang! na němž se podíleli hráči 

z celého světa. Rozšíření přináší 14 nových + 5 bonusových karet, mezi 
kterými nechybí ani postava Santy Clause.

DOMINION
Hra na herním veletrhu v Essenu 2008 

vzbudila největší pozornost a získala si 
celou řadu příznivců. Na serveru 
www.boardgamegeek.com se během 
několika týdnů vyšplhala do první desítky 
nejlepších her. 

Dominion přichází s neobvyklým herním 
principem, při němž si během hry vytváříte 

vlastní balíček karet s nimiž hrajete. Hra je pro 2 4 hráče od 10 let. 

VŠECHNY VLAJKY SVĚTA
Vědomostní hra o světových vlajkách, 

ve které se o světě dozvíte spoustu 
nových informací. V pravidlech najdete 
hned několik variant včetně možnosti 
zahrát si ji v týmech.

ČESKO – ROZŠÍŘENÍ KARET
100 nových karet se 600 otázkami je tady. Výhodou je, že jej můžete 

použít i jako cestovní hru Česko.

NALOŽ A JEĎ!
Jednoduchá a rychlá rodinná stěhovací 

hra pro 3 6 hráčů od 10 let. Uplatníte v ní 
rychlé rozhodování a prostorovou 
představivost.

KELTIS
Pohodová rodinná hra, která získala 

ocenění Německá hra roku 2008 (Spiel 
des Jahres 2008). Zaujme Vás 
jednoduchým herním mechanismem a 
keltským tématem. Mohou ji hrát 2–4 hráči 
od 10 let.

CORFIX
STEAM

Nové upravené vydání vláčkové 
klasiky Age of Steam od Martina Wallace. 
Hra obsahuje dvě mapy (severovýchod 
USA a část Kanady, Porýní a Porůří) a 
umožňuje využít ke hře také všechna 
dřívější rozšíření hry Age of Steam.

MINDOK
LE HAVRE

Pouhý rok po úspěchu Agricoly přichází její 
autor Uwe Rosenberg s další komplexní 
strategickou hrou. Opět je určena pro 1 5 
hráčů od 12 let. Le Havre obsahuje sice ještě 
více druhů surovin a jídla, přesto je hra je 
jednodušší na pochopení i hraní.

CARCASSONNE  KATAPULT
Jedná se o sedmé rozšíření k oblíbené společenské 

hře. Do hry přináší nový prvek, velký dřevěný katapult, 
který prověří především vaši šikovnost. V Carcassonne si 
nyní můžete tedy také zastřílet. Dostupná od 5. února.

DĚTI Z CARCASSONNE
Tato hra je dětskou verzí velmi populární hry 

Carcassonne. Je určena pro malé hráče a hráčky již 
od 4 let. Hra má velmi jednoduchá pravidla, kartičky 
i figurky mají oproti Carcassonne výrazně větší 
rozměry. Cíl hry je jednoduchý  umístit všechny své 
panáčky na hrací plochu.

KALENDÁŘ HERNÍCH NOVINEK



WWW.SVET-DESKOVYCH-HER.CZ

KUZNIA GIER
Nově v nabídce najdete hry polského 

vydavatele Kuznia Gier – RICE WARS, WOLSUNG, 
WIEDŹMIN (Zaklínač) a WYPAS (Pásli ovce valaši). 
O poslední jmenované si můžete více přečíst 
v recenzi. Ze zbylých bych upozornil zejména 
na karetní hru Zaklínač, která ideově vychází ze 
série knih o Zaklínači známého polského 
spisovatele Andrzeje Szapkovského.

CGE 
Od konce ledna jsou v prodeji také loňské 

novinky Czech Games Edition. Jedná se 
o rozšíření úspěšných her Galaxy Trucker a 
Šestiměstí (Galaxy Trucker – Velké rozšíření, 
ŠESTIMĚSTÍ – DRUŽINA VĚRNÝCH) a úplnou novinku 
týmovou hru SPACE ALERT. 

Na český trh je přináší ve spolupráci s Albi, 
které je tuzemským distributorem všech jejich 
dosud vydaných her.

DĚTSKÉ HRY

Neustále rozšířujeme sortiment her pro 
předškoláky. Kromě starších her HECKMECK a 
AU BACKE! si můžete objednat také jednu 
z nejúspěšnějších dětských her loňského roku 
DIDI DOTTER (v Německu hru sami děti zvolili 
jako nejlepší v kategorii 5-9 let).

SPECIALITKY
Nezapomínáme ani na herní fajnšmackery a 

dovážíme pro ně na přání různé speciality. Do 
standardní nabídky jsme z nich přidali hru 
ANDROID.

HLAVOLAMY
Náš obchod poskytuje velmi širokou nabídku 

hlavolamů, které si zamilují děti i dospělí. 
Již tak bohatou nabídku hlavolamů rozšířily 

další tři kousky od firmy ThinkFun – CHOCOLATE 
FIX, TOP THIS a RUSH HOUR JUNIOR.

AKCE
Rádi bychom upozornili také na probíhající 

zajímavé slevové akce. Jedná se především 
o herní klasiku hru PORTORIKO, novinky CGE 
SPACE ALERT a rozšíření her GALAXY TRUCKER a 
ŠESTIMĚSTÍ. 

Stále trvá nabídka trojice velmi pěkných her 
od Pegasus Spiele – EUPHRAT & TIGRIS (Eufrat a 
Tigris), KOHLE (nové vydání hry Brass), TOP 
RACE. 

Mezi zlevněnými hrami najdete také 
CARCASSONNE – OBJEVITELÉ a další hry.

NOVINKY V NABÍDCE
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