
SVĚT DESKOVÝCH HER



REDAKČNÍ SLOUPEK

Příprava druhého letošního čísla se poněkud protáhla. Doufám, že jste vydrželi čekat a snad se vám bude 
líbit. Opět je prošpikováno recenzemi a představeními různých her.

Poprvé na vás uvnitř čísla čeká malý bonus. Ve spolupráci s firmou Tantrix jsme pro vás připravili několik 
hlavolamů s tantrixovými dílky. Hlavolamy stačí vytisknout na tvrdší papír, vystřihnout sadu dílků a už si 
můžete začít lámat hlavu.

Jaro je vždy klidnější období. Ty největší trháky si firmy šetří na podzimní předvánoční trh. Přesto nám 
i toto období nabídlo některé zajímavé novinky jako třeba Adios Amigos nebo právě vycházející Steam.

Naopak čeští vydavatelé se do toho na jaře pořádně opřeli a chrlí doslova jednu hru za druhou. A nejde jen 
tak o lecjaké kousky. Můžete sáhnout po výborné kooperativní hře Pandemic, zahrát si po Agricole další 
hruUweho Rosenberga Le Havre, ponořit se do atmosféry Černých historek nebo prověřit si své znalosti 
v Česku na cesty. Nezapomíná se ani na menší děti, které s chutí sáhnou třeba po hrách Ty krávo! nebo Děti 
z Carcassonne. 

Květen a červen je tradičně ve znamení vyhlašování nominací her do různých méně či více známých herních 
ocenění. Nejinak tomu bylo i letos. Přesto bylo letošní oznámení nominací na asi nejznámější herní ocenění 
„Spiel des Jahres” (Hra roku) něčím výjimečné, tedy alespoň pro naše české hráče. Poprvé v historii ceny 
dosáhla výraznějšího úspěchu ryze česká hra, tj. hra českého autora od českého vydavatele. Zvláštní ocenění 
s přívlastkem „Nové herní světy” si odnesla hra Vládi Chvátila Space Alert vydavatele Czech Games Edition. 
O novinkách, které pro vás CGE připravuje pro letošní rok, se dozvíte více na stránce 22 tohoto čísla.

Letos slaví 10 let jedna z tradičních značek herního světa – alea. Málokterý vydavatel se může pochlubit tak 
hráčsky úspěšnými hrami jako právě toto malé německé vydavatelství.

Na další číslo našeho čtvrtletníku se můžete těšit opět zhruba za tři měsíce, tedy koncem září.

Láďa Smejkal



HHrraa  nneebboo  hhllaavvoollaamm??
Tantrix je obojí! Princip hry lze totiž využít 

také k sestavení a řešení velkého množství 
různých hlavolamů. Z dílků hry lze vymyslet 
celou řadu různých zadání k řešení od velmi 
jednoduchých až po opravdu náročné oříšky, 
které zaskočí i zkušené hráče. 

Dodává se ve dvou verzích jako Tantrix 
Game Pack (plnohodnotná hra a zároveň 
několik desítek hlavolamů) a Tantrix Discovery 
(seznamovací sada s několika hlavolamy).

TTaannttrriixx  GGaammee  PPaacckk
Cílem strategické hry je vytvoření co nejdelší 

cesty nebo největší smyčky v barvě, kterou si 
hráči zvolí na začátku hry. K dispozici mají 
56 hracích kamenů ve tvaru šestiúhelníku 
s cestami různých barev a forem, které jsou 
vyrobeny z kvalitního materiálu a jsou velice 
příjemné na omak. Každý hrací kámen je 

jedinečný a je na rubové straně označen 
číslem. Hráči si kameny losují a přidávají je 
střídavě do hracího pole. Přitom musí 
dodržovat několik pravidel, z nichž základním je 
navazování všech barev přiloženého kamene 
na kameny stávající. 

Dynamiku hře dodává pravidlo takzvaných 
povinných míst, které umožní pokládání více 
hracích kamenů během jednoho tahu a pomocí 
kterého můžete donutit protihráče 
k prodlužování vaší cesty. Pravidla jsou 
jednoduchá a k jejich pochopení stačí pár minut 
během první hry. Jedna partie trvá průměrně 
30 až 45 minut.

Balení slouží nejen jako společenská hra pro 
2 až 4 hráče, je to také sbírka více než 
40 hlavolamů, jejichž obtížnost sahá od 
jednoduchých až po velmi složité. Navíc si 
můžete zahrát Tantrix také sami jako solitér 
anebo třeba skládat různé vzory, které mnohdy 
působí až uměleckým dojmem. 

Hrací kameny jsou dodávány v taštičce 
spolu s 50-ti stránkovou barevnou příručkou, 
ve které jsou všechny důležité informace ke 
hře i k hlavolamům. Protože není třeba žádná 
hrací deska, lze hrát Tantrix téměř všude. Stačí 
jen kousek rovné plochy. To z něj dělá 
optimálního společníka na cesty, který se díky 
své mnohostrannosti jen tak neohraje. Zájemci 
si hrou mohou zahrát i online na stránkách 
www.tantrix.com.

TTaannttrriixx  DDiissccoovveerryy
Je to vstupní brána do světa Tantrixu. 

Pouhých 10 dílků obsažených v balení sice 
nestačí ke hře, ale umožní vyzkoušet si hned 
několik hlavolamů od jednoduchých po složité. 
Cílem je vždy vytvoření uzavřených linií daných 
barev. S každým dalším žetonem roste 
i obtížnost řešení. Discovery hlavolam se 
výborně hodí jako malý dárek.

U Tantrixu Discovery je možné kombinovat 
libovolně mnoho hracích sad, čímž se dá 
teoreticky rozširovat do nekonečna. 
Z kombinace více hracích sad Discovery 
nebude sice nikdy plná verze Game Pack, ale 
umožní vám skládat obrovské hlavolamy. 
Tantrix Discovery je vhodný pro všechny 
věkové skupiny.

MMiinnii  ppuuzzzzllee
Pokud vás Tantrix zaujal, můžete si ho hned 

vyzkoušet! Ve spolupráci s firmou Tantrix jsme 
pro vás připravili jako přílohu tohoto čísla čtyři 
hlavolamy. Přílohu najdete hned na následující 
straně. Dílky v ní použité jsou oproti skutečné 
hře o něco zmenšené tak, aby se vše vešlo na 
jednu stránku.

Ladinek
s využitím materiálů firmy Tantrix

www.tantrix.cz

KOUTEK HLAVOLAMŮ

Tantrix





SPOLEČNĚ PROTI NEPŘÍTELI
Ghost Stories je kooperativní hra, takže pro 

jednou není cílem odstřelit či propíchnout 
všechny ostatní u stolu, ale naopak společně 
odrazit útok duchů.

Procházka růžovou zahradou to ale opravdu 
nebude! Autor hry si pro vás připravil hned 
několik obtížnostních úrovní. Ovšem i ty 
nejlehčí vaše mnichy pořádně prověří.

VESNICE
Ghost Stories má variabilní hrací plán, který 

se skládá z vesnice, ke které přiléhají hrací 
plány hráčů. Samotnou vesnici tvoří 9 
čtvercových políček, po kterých se během hry 
pohybují figurky obránců (hráčů). Každé pole 
má svoji specifickou vlastnost, kterou mnichům 
pomáhá. Někde si při čaji doplní duševní sílu, 
jinde dostane do boje nějaký ten Tao žeton. 
Další vesničané ochotně pomohou s přesunem 
a zapomenout nesmíme ani na cenné relikvie - 
sošky Budhů. Nevěřili byste, co taková soška 
dokáže udělat s čerstvě vyvolaným duchem :-).

DUCHOVÉ ÚTOČÍ
Každý tah má svoji Yin a Yang fázi. V té 

první fázi provádí své nekalé rejdy duchové. 
Někteří mají za cíl „pouze” vystrašit vesničany. 
Ti se v pravidelných intervalech přibližují 
k vesnici. Pokud takového ducha mniši včas 
nezastaví, minimálně dočasně přijdou o kousek 
vesnice. Když o takových kousků přijdou více, 
vše je ztraceno a temné síly vítězí. Další 
duchové po dobu své existence oslabují 
samotné mnichy. Takoví nepřátelé jsou 
obzvláště nepříjemní. 

V každém tahu se navíc, pokud má hráč 
před sebou alespoň jedno volné místo, objeví 

další duch. Pokud jste na chvilku doufali, že mít 
před sebou plno není zas tak špatné, tak vás 
rychle vyvedu z omylu. V tomto případě ztrácí 
hráč rovnou svoji duševní energii Qi.

MNIŠI VYMÝTAJÍ
Teprve, když hráč přežil výše popsané 

martýrium, může se konečně věnovat bohulibé 
činnosti, nejčastěji vymýtání duchů. Každý duch 
má na kartě vedenou sílu, ta odpovídá síle Tao, 
kterou musí hráč použít k jeho zneškodnění. 
Sílu může čerpat z Tao kostek, které se při boji 
používají. Protože většinou samotné kostky 
nestačí, smí hráč přidat také své dříve získané 
Tao žetony. Výhodný je souboj odehrávající se 
na některém z rohových polí, kde mnich může 
zároveň zaútočit na dva duchy současně. Takto 
hráč ušetří tah, který může věnovat řešení 
dalšího problému.

Ono totiž ne každý je vždy na souboj 
vybaven, takže je dobré své akce 
koordinovat s ostatními taoisty. Lze navzájem 
zvýšit šanci na úspěch v boji, urychlit důležité 
přesuny a zabránit ztrátě Qi.

HODNOCENÍ HRY
Ghost Stories je graficky dotažená hra, 

tématicky velmi dobře zpracovaná. Již během 
prvních kol se dostaví jakási depresivní a 
zoufalá nálada. Většinu hry pak hráči čelí 
nepříteli s pocitem naprosté beznaděje. Šance 
na úspěch minimální, ustoupit není kam, takže, 
co nám zbývá jiného než zlikvidovat co nejvíce 
duchů?! 

V závěru hry, když už nám svitla naděje, se 
na hrací plán dostane také jedna z deseti 
různých inkarnací Wu-Fenga. Pro vítězství je 
nutné inkarnaci odstranit dříve než dojdou karty. 
Pokud se hráčům tento nelehký úkol podaří, 

mohou si vychutnat vítězství. V obou případech 
lze spočítat a zapsat skóre skupinky.

Hra lze hrát nejen v plném počtu čtyř 
mnichů, ale můžete na duchy vyrazit také ve 
dvou nebo ve třech. V poslední době se staly 
módní solitérní varianty her. Také Ghost Stories 
vám umožní osamělou výpravu proti zlu.

U hráčů boduje díky jednoduchým 
pravidlům, silném tématu a krátké hrací době. 
Podstatnou výhodou je také absence 
jakéhokoliv textu na kartách i ostatních herních 
komponentách.

Ladinek

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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GHOST STORIES
VESNICI SUŽUJÍ NÁJEZDY



DOMORODCI
Před mnoha lety, na Velikonočním ostrově 

žilo několik kmenů pokojných lidí, kteří rádi 
tvořili věci z kamene. Ostatně na převážně 
skalnatém ostrově nemáte příliš jiných 
možností, čím se zabavit ve volném čase. 
Právě jste byli zvoleni náčelníkem jednoho 
z těchto kmenů. Váš klan není pro začátek 
příliš početný. Kromě náčelníka a šamana máte 
k dispozici již jen jednoho dalšího muže. 

NÁČELNÍKU, STAREJ SE!
V prvních kolech hry je proto nezbytné 

soustředit se především na rozvoj svého 
kmene. Ne nadarmo máte již od začátku mezi 
svými lidmi náčelníka a šamana, dva bohem 
obdařené jedince. Bez nich  by váš kmen živořil 
a bídně zahynul, ale s nimi se může vesele 
rozrůstat, co do počtu i magických schopností.

NÁČELNÍK
Jako vrchní velitel svého klanu se musíte 

věnovat především svému hlavnímu poslání a 
tím je získat pro váš kmen slávu a uznání. To 
lze nejjednodušeji docílit vztyčením co 
největších soch na pobřeží ostrova. Sochy mají 
za úkol ostrov chránit před nepřáteli. 

Náčelníkem je zvolený samozřejmě 
nejsilnější člen kmene a tak zastane práci tří 
mužů. Navíc použitím kouzel z magických 
destiček mu lze dočasně propůjčit také 
schopnosti šamana.

KMENOVÝ KOUZELNÍK
Šaman je velmi užitečná osůbka, která pro 

vás může verbovat ve vesnici nové členy klanu, 
ve své chýši získává žetony klanu a vůbec umí 
i další šikovné věci. Samozřejmě nezvládá vše 
najednou. V každém kole hry si musíte vybrat, 
zda a jakou jeho vlastnost využijete. 

Pokud se vám podařilo nashromáždit 
dostatek magických destiček (každá je tvořena 
dvěma kusy), může roli šamana sehrát také 
náčelník. Stačí „rozlomit" jednu z destiček 
(každá je tvořena dvěmi částmi) a mocná 
kouzla propůjčí náčelníkovi dočasně schopnosti 
šamana.

CESTUJÍCÍ SOCHY
Ovšem ono se to snadněji řekne, než udělá. 

Cesta od vytesání sochy moai k jejímu vztyčení 
na pobřeží či dokonce umístění klobouku na 
vrcholek sochy je dlouhá a trnitá. Nejprve 
musíte nějakou sochu vůbec získat. Na začátku 
každého kola je kostkami určeno, jak velké 
sochy lze v daném kole v lomu vytesat.

Samozřejmě, čím větší socha, tím více lidí 
musíte zaměstnat. Počet lidí, které pošlete do 
lomu, si hráči volí najednou a tajně. Současně 

na vás čeká dražba o pořadí, ve kterém si 
budete sochu vybírat. Ta je také tajná a probíhá 
pomocí žetonů kmene. Občas se vám tedy 
může stát, že nemáte dostatek lidí na tesání 
(zbyly na vás jen velké kvádry) nebo se naopak 
budou flákat (v nabídce už jsou jen malé kusy 
kamene).

Když už se vám podaří nějakou tu sochu 
vytesat, musíte ji dopravit na vyhlédnutý 
podstavec na pobřeží. Jenže čím větší socha, 
tím těžší a tím více lidí musíte zaměstnat pro 
její transport. Sochu tedy málokdy dostanete 
hned na místo určení a transport musíte 
rozložit na několik kol. Ve hře jsou tři velikosti 
soch. Tu nejmenší zvládne o kousek posunout i 
jednotlivec. Naopak na největší se musí 
domluvit hned tři nebo musí přijít ke slovu silné 
svaly náčelníka, který zvládne práci za tři.

NÁROČNÁ CESTA NA POBŘEŽÍ
Cesta z lomu ke vzdáleným podstavcům na 

pobřeží není tedy nic jednoduchého. Většinou 
se vyplatí využít k transportu také členy 
sousedních kmenů. Samozřejmě nikdo za nás 
nebude makat zadarmo, takže za každou 
námezdní sílu musíte zaplatit jedním bodem. 
Zajímavá situace nastává, když na některém 
políčku své služby nabízejí členové více 
kmenů. V tom případě je zcela na vašem 
uvážení, kterého souseda si rozzlobíte. 
Většinou hráči postupují diplomaticky a snaží 
se při transportu rovnoměrně spolupracovat se 
všemi soupeřícími kmeny.

Transport soch stejným směrem s ostatními 
kmeny má ale jeden háček. Může se stát, že 
vás soupeři předejdou, na vašem vyhlédnutém 
místě vztyčí sochu dříve nebo pošlou napřed 
svého šamana, který místo pro svůj kmen 
zabere.

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

GIANTS
NÁVŠTĚVA U DOMORODCŮ NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ



PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

ŠAMAN DŘEVORUBEC
Protože dostat velké sochy na vzdálené 

pobřeží vyžaduje pořádný kus práce, přichází 
opět prostor pro šamana. Ten ale kupodivu 
neumí sochy přesouvat levitací, ale vezme si 
sekyru, pokácí pár stromů a připraví kulatinu 
pro ulehčení transportu. Nevím sice, co je na 
kácení stromů záhadného a složitého, ale na 
Velikonočním ostrově to prostě nikdo jiný než 
šaman neumí. Vězte ale, že kulatina se vám 
bude hodit a když si cestu šikovně naplánujete 
přes les, pomůže vám se sochou i váš šaman 
dřevorubec.

HRACÍ MATERIÁL
U málokteré hry vás její provedení dostane 

natolik jako u Giants. Krásný herní plán, 
propracované sochy a klobouky z tvrdé, na 
omak příjemné hmoty, umělohmotné figurky 

členů kmenů. Náčelníka i šamana od 
obyčejných členů kmene poznáte nejen tvarem 
samotné figurky, ale i podle podstavce. Figurky 
každého kmene rozlišíte nejen podle jejich 
barvy, ale každý kmen skutečně i vypadá trochu 
jinak.

Jediný problém je s pokrývkou hlav soch. Ani 
klobouky, ani žetony kmene jim na hlavě příliš 
dobře nedrží a jejich nasazení chvilku trvá. 
Vzhledem k celkovému vyznění grafiky to hráči 
vydavateli jistě rádi odpustí. Firma navíc na 
problém rychle reagovala a nechala si dodat 
kvalitnější klobouky, které již sochám nejen 
sluší, ale také na nich drží.

HODNOCENÍ
Zpočátku jsem podlehl pocitu, že tak pěkná 

hra asi nebude příliš dobrá po herní stránce. Po 
pár partiích ale musím své mínění poopravit. 

Hře neschází téměř nic ani v tomto ohledu. 
Herně sporná je pouze volba námezné síly. Ne 
každý se rád rozhoduje, koho ze soupeřů 
naštve a koho potěší. Většině hráčů se ale 
výlet na Velikonoční ostrov bude zamlouvat.

Ladinek
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INKOVÉ VESUS ŠPANĚLÉ
Ve hře představujete incké prince, kteří se 

uchýlili do hor, aby unikli španělským 
dobyvatelům. Jejich lid pracuje, aby zajistil 
všechny suroviny potřebné k životu - kukuřici, 
lamy, koku, keramiku, látky. Princové pak 
najímají kněží, a ti obětují bohům. Pokud se jim 
podaří připravit včas dostatek obětí (je najato 
všech patnáct kněží či jsou vybrány všechny 
obětní karty), Inkové zvítězí. V opačném 
případě Španělé město objeví a obsadí. To jsou 
také dvě možné cesty ukončení hry. Určí, jakým 
způsobem bude hra vyhodnocena a který 
z hráčů zvítězí.

Hrací plán města Machu Picchu je rozdělen 
do patnácti čtvrtí - hracích polí -, kterými 
prochází figurka prince každého hráče. Hráči 
volí pole, na které vstoupí, podle toho, jakou 
akci chtějí provést. V pěti čtvrtích se produkuje 
zboží. Díky zboží mohou hráči umisťovat do 
čtvrtí své Inky, aby pro ně pracovali, a najímat 
kněží, aby obětovali bohům v chrámech 
Slunce, Pumy a Kondora. Ve svém tahu 
realizuje hráč jen jednu akci. Většinu polí na 
plánu je možné aktivovat jen jednou. Hráči 
proto musí dobře naplánovat sled svých akcí 
i s ohledem na to, kde stojí a co dělají ostatní.

Nad městem vede cesta stoupající na vrchol 
hory. Pokaždé, když váš zvěd dosáhne vrchu, 
obdržíte obětní kartu. Za tyto karty získáte na 
konci hry body, které rozhodnou o vítězi hry. 
Proto během hry usilujete o to, abyste jich 
získali co nejvíce. Při výstupu na horu nejvíce 
pomáhají oběti (obětují se lamy). Hra umožňuje 
řadu strategií a poskytuje velký prostor pro 
rozhodování. Není proto zcela jednoduché 
vybrat optimální postup, který povede 
k vítězství.

Počet tahů v kole není omezen, záleží jen na 
hráčích. Hrát mohou, dokud chtějí realizovat 
nějaké akce. Pokud hráči třikrát pasují, bez 
ohledu na to, zda se jedná o stejného nebo 
různé hráče, nastane noc, která ukončí 

pracovní den a kolo. Španělé přijedou na konci 
devátého dne. Dobře je tak vidět, jak se blíží 
konec hry.

HERNÍ MATERIÁL
Machu Picchu obsahuje poměrně dost 

herního materiálu. Většinou má několikerý účel. 
Lama slouží k obětem, ale i k rychlejšímu 
pohybu po plánu. Kukuřici budete používat jako 
zboží, zastupuje však také platidlo, na tržišti 
můžete nakupovat různé zboží za aktuální 
cenu. Zboží je krásně zpracováno, je vyrobeno 
ze dřeva a tvarově a barevně dobře odlišeno. 
Kukuřice a další žetony jsou z kartonu. Graficky 
je hra velmi dobře připravena. Na plánu je jen 
potřeba si dát pozor na hranice jednotlivých polí.

VLIV NÁHODY
Náhoda je ve hře malá. Je dána obětními 

kartami, které hráči získávají. Ty mají dvojí roli 
v závislosti na zakončení hry. Karty jednak 
zobrazují různé prvky hry jako zboží, kněze, 
jednak určitý počet zlatých sošek. Na konci hry 
vynásobíte počet každého prvku na svých 
kartách počtem Inků na příslušném poli hracího 
plánu. Tak získáte své výsledné skóre. Sošky 
spočítáte jen v případě, že hra skončí 
příjezdem Španělů. Potom hráč s největším 
počtem sošek své skóre ztrojnásobí, druhý 
zdvojnásobí. Při tomto scénáři konce hry může 
být výsledek trochu loterie. Na druhou stranu 
záleží na tom, jakou strategii který hráč zvolil.

HODNOCENÍ
Pravidla hry jsou k dispozici v angličtině a 

němčině, stejně tak i oboustranný hrací plán a 
nápovědní kartička pro každého hráče. Pravidla 
jsou srozumitelná, ale připravte se na to, že 
první hra bude výuková. Hru si užijete při 
dalších partiích. S každou novou hrou budete 

objevovat nové možnosti a strategie. 
Doporučuji hrát ve třech či čtyřech, ale i ve 
dvou a pěti lidech je hra dobře hratelná. 
Počítejte spíše s delší hrou okolo dvou hodin.

Hra Machu Picchu patří ke středně obtížným 
strategickým hrám. Její mechanismy velmi 
dobře fungují. Doporučuji ji vaší pozornosti.

Jakub Dobal
převzato z herního blogu Frodovy deskové

hry (deskovehry.blogspot.com)

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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MACHU PICCHU
PRINCOVÉ Z MACHU PITCHU



FIGÚRKY MNÍCHOV
Zaujala ma na prvý pohľad, ešte v Essene 

v miestnosti pre médiá, kde bolo rozložené 
množstvo hier lákajúcich redaktorov. Tvorivo a 
chutne totiž autori hry vymysleli figúrky 
mníchov, hlavných to účastníkov hrania. Sú 
"dvojpolohový" – buď ich máte v polohe stojatej 
(takto vykonávajú prácu, volia opáta a 
podobne), alebo ich jemným postrčením 
"zhodíte na kolená" (čo znamená, že sa 
modlia). A keďže takúto kreativitu oceňujem, 
rozhodol som sa pozrieť sa hre na zúbky bližšie.

Monastery sa podarilo vtiahnuť nás do časov 
opátov a bratstiev. Ducha minulosti a 
kláštorných múrov vytvára celá hra, aj 
v malinkých detailoch. Tempo je udávané 
"hodinkami", ručička postupuje od fázy ranných 
chvál cez fázu práce a štúdia a ďalšie fázy 
modlitieb a práce a štúdia a práce a... až po 
večerné chvály, vešpery. Takéto dni prejdú za 
hru dva. Vyššie spomenutí dvojpolohoví mnísi, 
pekná grafika, aj cieľ hry reprezentovaný 
úryvkami Otčenáša dotvárajú dojem.

SKLADANIE KARTIČIEK
Každý z hráčov má pred sebou zástenu, za 

ktorou skrýva kartičky, ktoré má v zásobe. 
Predná strana zásteny má uvedenú časť slov 
Otčenáša (každý hráč má inú)  úlohou hráča je 
zapĺňať jednotlivé písmenká kartičkami, ktoré 
získa zo spoločnej zásoby. Získava ich za body, 
ktoré dostane pomocou mníchov (za stavanie, 
alebo za modlitby, či sem tam aj za vhodné 
"ničnerobenie"). Písmenká je možné kupovať aj 
súperom. Ak im ich položíte otočené naopak, 
na konci hry za ne víťazné body neuvidí.

Začnúc opátom (voľby opáta začínajú každú 

"modlitebnú etapu" v hre) hráči postupne 
prikladajú kartičky súčastí kláštora. Kartičky 
majú jednu stranu predstavujúcu rozostavanú 
stavbu a druhú dokončenú. Na rozostavanej je 
ikonicky vyznačený počet mníchov potrebných 
na jej postavenie, ako aj ich odmena za prácu.

Hospodárenie s pohybom mníchov je 
dôležitou súčasťou hry – máte iba obmedzený 
počet krokov a snažíte sa vymyslieť, ako 
svojich panáčikov dostať na čo najvýhodnejšie 
miesta.

MODLIŤ SA ČI STAVAŤ 
Mnísi na rozostavených kartičkách stavieb 

ostávajú pracovať, na už postavených stavbách 
môžu ostať nečinne (a v ďalšej fáze sa hýbať 
ďalej), alebo sa hráč rozhodne nechať ich 
modliť sa (čo znamená síce okamžité body, ale 
mních sa bude modliť a bude na iné 
nepoužiteľný).

Po každej fáze nastáva premieňanie 
zaslúžených bodíkov na písmenká. Rovnako sa 
tieto body dajú využiť aj na získanie nových 
mníchov.

Po vešperách sa mnísi zhromaždia na noc 
v hlavnej budove kláštora a na druhý deň sa 
rozbehnú budovať kláštor ďalej. Až kým sa 
písmenká Otčenáša nerozoberú...

ZAUJÍMAVÉ MECHANIZMY
Hra má aj pár vtipných mechanizmov - keď 

príde mních na nedokončenú stavbu, musí 
ostať pracovať (ach, tá zodpovednosť), keď sa 
mních modlí, zabudne na čokoľvek iné a je 
jednoducho "preč" v tranze (preruší ho hádam 
iba spoločné jedlo), no zábavné je najmä 
spojenie slova "blessing" (požehnanie) s veľmi 

zákernou inštanciou – ktorýkoľvek hráč môže 
dať na ľubovoľné políčko hocikoľko požehnania 
(zlatých žetónikov) a kto tam prvý príde, 
dostane ho... a rád neskôr použije na postup 
v hre. Verte mi, že zvážiť, koľko najmenej 
požehnania stačí na to, aby ste súperových 
mníchov nalákali na vami vyhliadnuté miesto, 
je vec priam mystická.

Pre pokročilejších hráčov obsahujú niektoré 
kartičky špeciálne ikonky – napríklad piváreň, 
kaplnka (môže sa v nej modliť viacero 
mníchov), opátov dom (vyvoláva voľbu opáta aj 
počas hry, nielen ráno)... A ozajstní fajnšmekri 
môžu použiť pravidlo o tichu – počas hry je 
povolené rozprávať iba v presne určené fázy.

HODNOTENIE HRY 
Obligátna vetička na záver priblíženia hry: je 

príjemná spracovaním aj tematikou, s krásnymi 
nápadmi, mechanizmy sú znesiteľne vyvážené, 
miera náhody určovaná náhodným ťahaním 
kartičiek budov z vrecúška. Náročnejšie je na 
prvýkrát zvládnuť pravidlá (k vlastnej hanbe 
dodávam, že až po treťom hraní som objavil 
ako niektoré veci majú byť naozaj). A ak ste 
premýšľavejší, alebo máte takých spoluhráčov, 
obrňte sa trpezlivosťou, lebo sa hra môže 
natiahnuť až príliš. Takže večer umyť zúbky, 
vycikať sa, pomodliť sa a... zahrať si Monastery.

Peter Černák

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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MONASTERY
NEĽAHKÝ ŽIVOT MNÍCHOV



HERNÍ MATERIÁL
Krabice skrývá originální plastovou hrací plochu 
představující pokladnici krále Šalamouna s 36 
políčky pro umístění vykopávkových žetonů, 32 
výkopových karet, které vymezují tvar povrchu 
výkopu, 40 zlatých mincí, 144 vykopávkových 
žetonů představujících poklady, svitky, magické 
předměty ale i prokletí.
Dále v ní najdete 5 zástěn s přehledem 
schopností magických předmětů a informacemi 
o bodování. Jedině zde se nalézá cizojazyčný 
text, jinak je vše znázorněno obrázky, takže 
stačí pročíst jednoduchá a jasná pravidla a 
můžete hrát.

PRŮBĚH HRY
Do každého z 36 polí hrací plochy se umístí 
čtyři vykopávkové žetony lícem nahoru, takže 

vidíte vždy horní žeton. Podle počtu hráčů se 
rozdají vykopávkové karty. Každý si tajně 
vybere jednu z nich a položí před sebe. Poté se 
karty otočí a hráč s nejnižším číslem začíná 
provádět vykopávky. Položí svou kartu ve 
správném směru ke vchodu do jeskyně a nyní 
může sesbírat žetony ve tvaru, jaký je 
vyobrazen na jeho kartě.( tvary vyobrazené na 
kartách připomínají svým různorodým tvarem 
skládání kostiček v tetrisu). Ovšem vždy může 
sesbírat žetony pouze ve stejné výšce. 
Jen s použitím magických předmětů nebo 
zlatých mincí  může provést různé přesuny a 
akce. Hra tak pěkně a příjemně provětrá 
mozkové závity při hledání té nejlepší varianty. 
Často se stává, že hráči, ač soupeři, hledají to 
nejlepší řešení společně.
Hra tak plyne a z pokladnice mizí postupně 

jeden vzácný předmět za druhým. Když hráči 
postupně odehrají všechny své vykopávkové 
karty, hra končí a nastává čas obodování 
vašich cenných nálezů. Samozřejmě největší 
cenu mají poklady, ale i nalezení celé série 
vzácných svitků přináší mnoho bodů. Zkrátka 
ovšem nepřijde i ten, jenž vykopal nejvíce tzv. 
záporných karet prokletí. Za tyto žetony byl 
sice ihned po jejich vykopání nucen zaplatit ve 
zlatě, ovšem na konci hry přináší největší 
sbírka těchto dávných prokletí i kladné body, 
neboť i tyto ne zrovna příjemné objevy mají pro 
nás svou historickou cenu. Hráč s největším 
počtem bodů se stává vítězem.

HODNOCENÍ
Hra je to příjemná s jednoduchými pravidly, 
obsahuje kvalitní herní komponenty se 
zajímavým herním principem.Ideální pro 
milovníky her s historickou tematikou.

The Hammer

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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POKLADNICE KRÁLE ŠALAMOUNA
 ORIGINÁNÍ NÁZEV: KÖNIG SALOMONS SCHATZKAMMER 
PODTITUL: „BOHATSTVÍ A MOUDROST V DĚJINÁCH ZEMĚ”



MATERIÁL
Herný plán je v príjemných farbách, akurát 

môže pôsobiť nezáživne. Okrem klasického 
počítadla bodov na okraji má dve hlavné časti: 
pole s akrami plodín a stodolu.

Na začiatku hry každý z hráčov dostane tri 
dvojakrové kartičky a päť jednoakrových 
kartičiek (z každej plodiny v hre po jednej: 
pšenica, repa, repka, zemiaky a kukurica) na 
špeciálne použitie. 

PRILKADANIE KARTIČIEK
Prvá fáza ťahu hráča spočíva v priložení 

jednej z týchto kartičiek (sú kvalitne 
spracované, z kartónu, postačujúco pevné a 
hrubé) do poľa. Pravidlá prikladania sú vcelku 
jednoduché: nesmiete prekryť políčkom jednej 
plodiny políčko s identickou plodinou, nesmiete 
položiť kartičku tak, aby z poľa vytŕčala, pri 
ukladaní kartičiek na seba (áno, polia sa budujú 
3D) musí celá kartička ležať na jednej úrovni. 
Jediné ďalšie pravidlo ukladania sa týka fariem, 
ku ktorým sa dostaneme neskôr, nesmiete dve 
takéto farmy kartičkou prepojiť. Po priložení 
dvojakrovej kartičky si hráč ďalšiu doberá 
z kopy, na ruke má vždy tri.

STODOLY 
Následne po využití kartičky sa hráč 

rozhoduje, ako využije každý z dvoch 
priložených akrov. Možnosti má dve: buď sa 
rozhodne pre okamžité víťazné body, alebo pre 
postup v stodole. Víťazných bodov dostane 
práve toľko, koľko akrov rovnakej plodiny ako 
priložený dielik leží vedľa seba – musia byť 
spojené hranou. Postup v stodole nezávisí od 
situácie na poli, ale od počtu malinkých ikoniek 
stodoly na práve priloženej kartičke. O toľko 
(jeden, alebo dva) sa v stodole môžete v stĺpci 
danej plodiny posunúť nahor. Akoby ste sa 

nesústredili na množstvo úrody (víťazné body), 
ale na rast kvality svojich plodín (postup 
v stodole).

Stodola obsahuje päť stĺpcov, pre každú 
plodinu jeden. Každý z hráčov má v každej 
z plodín ukazateľ na nule, postupne ich posúva 
vyššie a vyššie. Význam postupu v stodole je 
dvojaký: jedným lákadlom sú zvieratká 
zoradené na istej méte (napríklad na šiestom 
políčku, závisí od počtu hráčov) každej plodiny, 
kto k nim prvý dorazí, berie si vrchné zvieratko, 
kravu, druhý v pretekoch dostane prasa a tretí 
sliepku. Hodnoty zvierat sú tajné, zo spodnej 
strany kráv sú hodnoty 11 až 15, prasiat 6 až 10 
a sliepok 1 až 5. Aká hodnota je pri ktorej 
plodine netušíte, ale oplatia sa v každom 
prípade (je to jediný bodovo neznámy element, 
ktorý sa ukáže až na konci hry a často ju 
rozhoduje).

FARMY
Druhý význam posúvania sa dopredu 

v stodole sú farmy. V momente, keď vo 
všetkých plodinách dosiahnete istú úroveň 
(znovu pekne nastavenú podľa počtu hráčov), 
dostanete farmu. V hre sú takéto úrovne dve, 
na farmy hrajúci hráči teda hru končia s dvomi 
farmami. Farmu reprezentuje malý drevený 
domček, ktorý umiestňujete do poľa na 
ľubovoľné políčko okrem územia inej farmy. 
Tam za každú farmu dostanete na konci 
každého svojho ťahu toľko bodov, koľko akrov 
rovnakej plodiny, ako na ktorej farma stojí, je 
s ňou prepojených. Farmy sú vo všeobecnosti 
silnou bodovou vzpruhou, ale majú aj majiteľom 
nechcený efekt – ak máte peknú a bohatú 
farmu, môžete si byť istí tým, že sa na vás 
vrhnú protihráči a "správnym" prikladaním 
svojich políčok vám ju osekajú na úbohú 
jednoakrovú kopanicu.

BONUSOVÉ KARTIČKY
Taktickým oživením hry sú spomenuté 

jednoakrové kartičky z každého druhu, ktoré 
majú hráči k dispozícii. Využiteľné sú dvoma 
spôsobmi – buď ako klasická kartička (na 
výhodný zisk bodov, keďže sa dá priložiť 
kamkoľvek nezávisle od zamotanej 3D situácie, 
alebo na urgentný zisk dvoch stodolových 
posunov, napríklad pri pretekoch o kravu), 
alebo ako "vyrovnávatko". Je totiž možné jednu 
túto karičku za ťah použiť tak, že ňou podložíte 
práve prikladanú dvojakrovú kartičku, aby ste 
vyrovnali výškový rozdiel dvoch políčok, na 
ktoré ju ukladáte.

HODNOTENIE HRY
Hra sa končí dobratím hlavnej kopy 

dvojakrových kartičiek – je to signál, aby sa 
začalo doberať z kôpky posledných šiestich 
kartičiek, medzi ktorými je zamiešaná kartička 
konca hry. Ako náhle sa zjaví pri doberaní táto, 
dohrá sa kolo (aby každý z hráčov mal rovnaký 
počet ťahov). K víťazným bodom na počítadle 
sa pripočítajú zisky z kartičiek zvierat a 
konečne sa ukáže, kto je aký farmár.

Téma hry nás „nevcucla" avšak spracovanie 
aj celá jej atmosféra sú príjemné a pohodové. 
Nakoľko sa dá povedať po asi desiatke partií, 
funguje dobre, k víťazstvu sa dá dopracovať 
rôznymi taktikami. Dôležité je aj reagovať na 
hru spoluhráčov. Materiál je kvalitný, cena nám 
pripadá primeraná. Ja si ju zahrám rád znovu. 
Je to predsa vec cti!

Peter Černák

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

������
������
������
������

EINE FRAGE DER ÄHRE (VEC CTI)



HERNÝ MATERIÁL
Atmosféra hry Adios Amigos je 

podmaňujúca, hoci ako pri väčšine hier veľmi 
závisí od toho, s kým ju hráte. Pri rozbaľovaní 
v krabičke nájdete kôpku 60 kariet, zopár 
dynamitov a nábojníc, veľa žetónov s číselkami 
a zopár žetónov s podozrivo nadšene sa 
tváriacim hrobárom a zlatom. 

Pravidlá zrozumiteľné a krátke. Nastane 
horlivé rozdeľovanie – každému jeden dynamit, 
dve nábojnice, desať žetónikov jeho 
farby s číslicami 0 až 9 a zásoba 
15 desperádov, mexických pištoľníkov 
(kresbičky sú vtipné, veľká škoda, že nespravili 
viac ako 6 druhov obrázkov) pre každého. 
Môže sa začať 15 minút pravdy!

PRESTRELKA V MEXIKU
Každý z hráčov pred seba vyloží troch 

svojich náhodne vybraných amigov – na 
prestrelku v mexickej púšti. Kartička amiga 
obsahuje okrem obrázku dve číslice, jednu 
vľavo a druhú vpravo. Amigovia sa umiestnia 
tak, aby číslice boli obrátené k spoluhráčom. 
Rovnako si každý hráč pripraví svoj dynamit, 
nábojnice a zamiešané žetóniky s číslicami 
otočenými nadol. 

Akonáhle sú všetci pripravení, zaznie vopred 
dohodnutý povel (pravidlá navrhujú adios 
amigos" avšak naše "pašiví kojoti" s ujalo viac, 
ktovie prečo...). V tom momente každý otočí 
dva zo svojich číselných žetónikov a snaží sa 
nimi odbachnúť niektorého z amigov súperov. 

Aby tak spravil, musí umiestniť žetónik na 
amiga, ktorého súčet, alebo rozdiel číslic je 
rovný práve číslu na žetóniku. Všetko sa deje 
v rýchlosti, naraz, jednoducho sa snažíte nájsť 
obeť a zastreliť ju čím skôr.

NABÍJAM!
V ktorýkoľvek moment môže hráč položiť 

nábojnicu do stredu stola medzi amigov a 
zvolať nabíjam!" Vtedy on a všetci ostatní, ktorí 
si to uvedomia, majú právo otočiť ďalšie dva 
žetóniky číslom nahor (a teda ich mať 
pripravené na použitie, nevyhnutný arzenál).

DYNAMIT
Rovnako je možné do prestrelky zasiahnuť 

dynamitom – položením medzi amigov a 
zvolaním (aké nečakané) dynamit" Všetci 
ostatní hráči sú povinní zapchať si uši a 
v približne sekundovom rytme odpočítavať od 
10 do 0. Týchto desať sekúnd má pôvodca 
dynamitu na to, aby našiel nejaké chúďa amiga, 
ktorého odpáli dvomi, alebo viacerými 
žetónikmi naraz (pochopiteľne sa na to využíva 
prevažne súčet číslic amiga). Ak sa tak stane, 
ruky z uší môžu ísť dole a prestrelka pokračuje.

JSI MRTVÝ!
Akonáhle sa niekomu prihodí, že sú všetci 

jeho traja amigovia zabití, nemôže strieľať 
(konieckoncov, nemá kto, jeho chlapci ležia 
v prachu). Osvedčila sa nám dohoda, že ak 
niekomu "zložíte" tretieho, posledného amiga, 
zároveň zakričíte si mŕŕŕŕtvy!" aby si to vôbec 
všimol a prestal horúčkovito hľadať a počítať, 
koho že to môže zastreliť on.

POSLEDNÝ STRELEC
Kolo končí, keď ostali nažive už iba amigovia 

jedného hráča, prípadne nastala patová 
situácia, v ktorej sa preživší hráči už nemajú 
ako poraziť. Nastáva kontrola a odmeňovanie. 
Hráči si prezrú svojich zastrelených amigov, či 
boli zastrelení správne (číslo na žetóniku je 
naozaj rovné súčtu, alebo rozdielu čísiel na 
amigovi). 

Ak je všetko v poriadku, hráči si rozoberú 
svoje obete a svojich žijúcich amigov. Každý 
totiž má vo vrecku (na druhej strane karty) zlatý 
nuget, no a o zlato v hre vlastne ide.

CHYBY SA NEOPLATIA 
Ak sa pri prezeraní obetí našla chyba, 

nastáva hrozivý trest: pôvodca neprávia, ktorý 
dal zlé číslo, musí majiteľovi zastreleného 
amiga venovať tri nugety a všetkým ostatným 
hráčom po jednom nugete – hľa, dôkaz 
potrebnosti matematiky v živote (ozval sa vo 
mne učiteľský pud).

HROBÁR
Do hry sa zapája aj hrobár – ak prežil kolo 

iba jeden hráč, dostane od neho za odmenu 
zopár nugetov (žetónik s nugetami, postupne 
sa jeho hodnota zvyšuje od dva za prvé kolo 
po štyri za piate). Predsa len mu dohodil 
nejakú tú prácičku.

Použité dynamity a nábojnice sa vrátia 
hráčom, žetóniky sa zamiešajú, nová trojica 
strelcov - amigov sa pripraví a začína ďalšie 
kolo. Hra sa hrá na päť kôl, po nich už len 
počítanie nugetov a potrasenie rukou 
s víťazom...

HODNOTENIE
Vydavateľstvo Pegasus touto hrou ulahodilo 

tým z nás, ktorí máme radi aj hry na rýchlosť, 
postreh, nevadí nám hluk a veľa smiechu. 
A nejaký ten náboj v bruchu.

Peter Černák

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

"Fétido coyotera!", "Prašiví kojoti!" či "Smrdutí kojoti!" - pri 
máloktorej hre si môžete podobné výkriky voči spoluhráčom 
dopriať takpovediac beztrestne. Adios Amigos to umožňuje. Ale 
vlastne úplne beztrestné to nebude. Amigovia vás totiž čo 
najrýchlejšie odstrelia...
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HERNÍ MATERIÁL
Na první pohled či lépe řečeno dotek si vás 

získají roztomilé gumové pistolky. Skvěle 
padnou do ruky a každý se hned cítí tím 
největším zločineckým bossem široko daleko. 
Na druhou stranu si pistolky nikdo nemůže 
splést se skutečnou zbraní.

Kromě šesti zbraní najdete v krabici také 
šest kartiček s podstavcem, balíček karet, 
žetonky „flastrů"(náplastí na zranění) a 
„strašpytlů" a 40 bankovek.

O CO JDE?
Pojďme se podívat na pravidla. U stolu se sešla 
banda gangsterů, která si bude dělit kořist. 
Protože jde o velký prachy, budou při dělení 
hovořit také zbraně...
Aby dělení ve zdraví přežili alespoň někteří 
členové bandy, každý gangster má jen tři ostré 
náboje a jen na něm je, kdy je použije. Lup se 
totiž nedělí celý najednou, ale postupně v osmi 
etapách. K dosud nerozdělenému banku se 
vždy přihodí dalších pět různě hodnotných 
bankovek. 
Peněz chtiví lupiči se dělí jen neradi a snaží se 
namířenou zbraní zastrašit alespoň některého 
z ostatních. Pokud na vás míří hned několik 
zbraní, je to pádný argument k přehodnocení 
priorit. Peníze holt nemusíte mít všechny a pod 
stolem je přeci místa dost...

ODSTRANĚNÍ KONKURENCE
Každé kolo probíhá postupně několik akcí. 

Nejprve si každý „nabije” zbraň. Buď zvolí jeden 
z ostrých nábojů nebo si vystačí s prázdnou 
nábojnicí. Poté všichni gangsteři najednou 
namíří svoji zbraň na jednoho z ostaních. 
Konečně tak máte příležitost pomstít se 
proradným členům bandy! Nyní má každý 
příležitost z boje vycouvat, schovat se pod stůl 
a dělení kořisti se neúčastnit.

Teprve nyní promluví zbraně, tedy pokud 
ještě na někoho míří. Nejprve střílejí ti, kteří 
nabili superrychlou střelu, teprve po nich střílejí 
ostatní. Každý zasažený samozřejmě vypadává 
z dělení a navíc získává jeden „flastr”. Třetí 
náplast znamená také definitivní vyřazení 
z boje. Zastřelený bandita si nakradené peníze 
již nestihne užít a končí mezi poraženými. 

DĚLENÍ LUPU
Zbylí gangsteři si rovným dílem podělí co 

nejvíce peněz z banku. Bankovky, které se 
rozdělit nepodaří zůstávají na stole ležet do 
dalšího kola. S větším obnosem roste také 
motivace přistřihnout svým soupeřům křidélka, 
aby co nejvíce peněz zbylo na vás. 

HODNOCENÍ
Ca$h'n Gun$ je opravdu „pouze” jednoduchá 

oddychovka, při které vaše šedá kůra mozková 

spíše odpočívá. Hra je chytlavá, ale nelze ji 
hrát se stejnými lidmi příliš často. Málokdo je 
však vůči této party hře imunní a většina 
nováčků mezi gangstery má po zahrání chuť 
ještě alespoň na jednu partičku.

ROZŠÍŘENÍ
Úspěšné hry si často žádají pokračování. 

Ca$h'n Gun$ není výjimkou. Zejména pokud 
vaše herní skupinka čítá víc jak šest hlav, 
uvítáte Ca$h'n Gun$ - Yakuza, které umožňuje 
zastřílet si pro změnu týmově. Dělení lupu se 
tentokrát může zúčastnit až devět banditů. 
Rozšíření navíc obsahuje další tři nové druhy 
zbraní.

Ladinek

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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LOVCI MAMUTŮ
Začíná se psát historie lidstva a na scénu 

vstupují první předchůdci člověka. Hráči 
představují vůdce tlupy lidoopů a jejich úkolem 
je zajistit dostatek potravy, čelit nepřátelům, tím 
pádem „zvětšovat“ kapacitu svého mozku a 
postupovat na evolučním počítadle výš a výš, 
až k metě nejvyšší – člověku Hommo Sapiens 
Sapiens, tedy člověku rozumnému.

Hru tvoří 64 oboustranných kartiček tzv. 
carcassonovského typu. Z jedné strany mají 
tyto kartičky vyobrazeného mamuta, z druhé 
pak různé typy krajiny. Kartičky se rozloží do 
čtverce 8 x 8, obrázky mamutů navrch, pouze 
prostřední čtyři kartičky se obrátí krajinou 
navrch. Na tyto kartičky hráči umístí své figurky. 
Hra spočívá v tom, že hráči cestují (migrují) 
krajinou a snaží se přitom ulovit co nejvíce 
mamutů.

Hra probíhá na tahy. Každý hráč má ve svém 
tahu možnost provést několik akcí. Líznout si 
kartu příkazu „jdeme“, otočit dvě karty mamutů 
krajinou navrch, nebo jednu kartu krajiny zpět 
mamutem navrch, nakonec může,ale taky 
nemusí provést pohyb figurkou. Hráči se smí 
pohybovat pouze ve vodorovném, nebo svislém 
směru a to výhradně podle pokynů kartiček 
příkazů „jdeme“. Například, pokud ve 
vzdálenosti tři kartičky od mé figurky otočím 
kartičku s lesem a zahraji příkaz „jdeme do 
lesa“ postoupím se svou figurkou na tuto 
kartičku lesa a přitom překročím (tedy ulovím) 
dvě kartičky s mamuty, pohne se má figurka na 
„evolučním počítadle“ o dva stupínky vpřed.

EVOLUČNÍ VÝHODY 
Hru dále velmi ozvláštňují akční kartičky 

evolučních výhod. Ty si smí hráč vzít vždy, když 
na „evolučním počítadle“ překročí určitý stupeň 
vývoje. Nakonec těch akčních kartiček může 
mít jednotlivý hráč až pět. Kartičky evolučních 
výhod by se daly rozdělit do tří kategorií.

První skupina, mírumilovná, zahrnuje 
kartičky, které umožní hráči otáčet více kartiček 
na krajiny nebo na mamuty, než umožňují 
základní pravidla. Hráč tak postupuje k cíli 
nekonfliktní cestou.

Druhá skupina, bojová, hráč, který vlastní 
tuto kartičku,  při vstupu na krajinu obsazenou 
jiným hráčem, tohoto hráče napadne 
(samozřejmě pouze figurka na hracím plánu, ne 
ve skutečnosti) a připraví ho o dva body, o které 
se napadený musí na evolučním počítadle 
posunout zpět, naopak hráč, který boj vyvolal 
se o tyto dva body posune vpřed. Čím víc 
bojových kartiček vlastníte, tím víc bodů 
vybojujete…

Třetí skupina, škodící, obsahuje kartičky 
zátarasů a pastí. Položením zátarasů 
znemožňujete soupeřům pohyb na určitá 
políčka. Dovolím si tvrdit, že u dětí je 
nejoblíbenější kartička pasti. Hlavně tedy potom 
ta radost z toho, že někdo do jimi nastražené 
pasti spadl. Hráč, který chce nastražit past, 
požádá ostatní aby zavřeli oči, poté položí svou 
kartičku pasti pod libovolnou kartu krajiny. Hráč, 
který tuto karu otočí, nebo na tuto krajinu 
vstoupí, spadne do pasti a přijde tak o dva 
body, které získá ten, co past nastražil.

Samozřejmě můžete kartičky evolučních 
výhod různě kombinovat.

Ten hráč, který jako první postoupí až na 
vrchol evolučního počítadla, stává se vítězem a 
tedy člověkem rozumným. Ostatní zůstávají na 
nižším vývojovém stupni a jak je velice vtipně 
poznamenáno v pravidlech, můžou si jít 

popovídat se svými sobě rovnými kolegy do 
Zoo.

HODNOCENÍ
Hra je  tedy velice, vtipná, plynulá, své si tu 

najdou nekonfliktní hráči ale i ti, kteří milují 
konflikty a škození soupeřům. Řekl bych, že 
patří k těm dobrým rodinným hrám, při kterých 
se pobaví celá rodina. Hrát mohou i menší děti, 
které po úvodních, seznamovacích hrách, brzy 
pochopí princip a mohou tak hravou formou 
rozvíjet své logické myšlení. 

Výsledný pocit: Evoluce v krabici = dobrá 
zábava.

The Hammer
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EVOLUCE V KRABICI
VELKÁ ZÁBAVA V MALÉ KRABIČCE



STAVÍME DOLY 
V každém tahu lze provést vždy jednu 

z několika akcí. Na začátku hry půjde zejména 
o vydražení nového území, kde si založíte svůj 
nový důl. A pokud se stanete majitelem území, 
kde jsou nějaké ty zásoby surovin, lze 
přemýšlet o tom, jak nejlevněji a v nejvhodnější 
dobu suroviny vytěžit.

BOJ S VODOU 
Pozor ale na všudy přítomnou vodu. Jakmile 

kdekoliv začnete kopat, očekávejte její přívaly. 
Ano, těžbu vám pořád stěžuje, a hlavně 
prodražuje voda, která po každé těžbě natéká 
do těžební jámy. Takže je vhodné ji pomocí 
různých prostředků odčerpat co možná nejvíce. 
K tomu nejlépe poslouží pumpy, stavba 
železnice či přístavu a nebo i stavba štol. 

VYLEPŠENÍ TĚŽBY
Kromě akcí s odčerpáváním vody, je také 

možné zvýšit kapacitu těžby (přijmutím dělníků, 
postavením přístavu a nebo výstavbou 
železnice) , což se vyplatí především před 
začátkem těžby . Dokonce lze i zvýšit zásoby 
nevytěžených surovin (zbudováním štoly 
v dole). 

Všechny uvedené prostředky jsou ale pro 
každé kolo omezené, takže se po nich jen 
"zapráší". Na druhou stranu většina z nich 
poslouží „na více frontách“, takže např. 
postavení přístavu zvýší kapacitu těžby a 
zároveň odčerpá trochu vody. 

Pokud se rozhodnete k akci samotné těžby, 
počítejte s tím, že budete muset v daném kole 
všechny vytěžené suroviny prodat, a to za 
aktuální kurzy na burze.

NOVÉ DOLY
Když se časem dané území vytěží, tak jen 

problematicky lze zde najít další suroviny. 
Jedinou možností je vlastně postavit další štolu, 
ale těch je ve hře k dispozici jen velmi málo. 
Takže většinou vytěžené území je vlastně 
k ničemu. Obvykle zde zbudou těžební věž a 
další prostředky a hlavně jezero vody. Pořízené 

prostředky nelze přesunout jinam, takže 
nezbývá prostě nechat vše jak je a jít 
plundrovat další území. Zelení by zřejmě 
Tinner's Trail nedoporučili, nám to ale nebude 
kazit dobrý pocit ze hry a hlavně z radosti 
získaných peněz. Chceme přeci být „za vodou“; 
alespoň tedy na chvíli – ve hře.

PRODEJ NA BURZE
Na konci každého kola nastává fáze výměny 

peněz získaných z prodeje vytěžených surovin 
za body. Každý se rozhodne, kolik peněz 
promění (zainvestuje) za body a kolik si 
ponechá (v bance) do dalšího kola. Peníze jsou 
potřeba do dalšího kola, jednak pro dražbu 
nových území (dolů), a také při těžbě – čím 
více vody v dole je, tím je potřeba více zaplatit.

ČAS JSOU PENÍZE
Každá akce "stojí" určitý daný čas (1 až 3 

dny). Ten kdo spotřebuje nejméně dnů, hraje 
další tah dříve než ostaní. Kdykoliv je možné 
ukončit své akce pro dané kolo. Ten kdo pasuje 
v daném kole první, v příštím kole začíná, což 
je velká výhoda při výběru prostředků. Tento 
mechanismus je obdobný jako ve hře Théby. 
Liší se pouze tím, že z hráčů s aktuálně stejnou 
spotřebou času, hraje jako první ten, který čas 
spotřeboval nejdříve.

HERNÍ KOMPONENTY
Hra obsahuje skvělé dřevěné komponenty, 

no trochu jsou vlastně až velké, zejména 
těžební věže. Takže z důvodu přehlednosti je 
lepší věže pokládat na plán vodorovně 
(naplacato). Což ale pak bohužel tak hezky 
nevydá. Grafika herního plánu je sice strohá, 
ale postupně jak se umisťují herní komponenty 
na herní plán, tak se hra i graficky oživí.

Zajímavostí, či spíše znakem této hry je, že 
hra neobsahuje žádné kartičky, žetonky ani 
peníze. A není zde ani klasická bodová 
stupnice. Body se sice zaznamenávají na 
herním plánu, ale do tabulky, a odděleně pro 
každé kolo. Tabulek na hracím plánu je hned 
několik. Kromě tedy té bodové, tak je zde 

stupnice na peníze (ano, žádné peníze se 
v ruce nepletou a každý vidí kolik jich protihráči 
mají), dále pak tabulka spotřebovaných tahů 
(dnů), tabulka počátečního pořadí a tabulka 
poptávky surovin (ceník).

HODNOCENÍ
Veškeré informace ve hře jsou známy 

předem. Náhoda přichází ke slovu pouze při 
určení ceny surovin na trhu pro příští kolo a při 
otevření nového dolu.  Kdo má rád hry 
z prostředí průmyslu, věřím že ho hra zaujme 
nejen její atmosférou ale i svou hratelností. 
Hráč zde může uplatnit své strategicko-
plánovací vlastnosti, ale i umění odhadnout 
protihráče při dražbě.

Gally
Klub deskových her Bedna

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE
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BOJ S NEMOCÍ
Během celé hry hráči putují po Zemi, 

procházejí metropole a velká města. Na 
začátku hry si hráči náhodně rozdělí role. Tím 
se určí, jakého specialistu bude kdo 
představovat, co bude kdo umět lépe než 

ostatní. Ve svém tahu může hráč uskutečnit až 
čtyři akce a poté si dobere do ruky dvě nové 
hrací karty. Akce umožňují přesunovat se 
z místa na místo, stavět výzkumné stanice, 
sdílet znalosti s ostatními a vynalézat léky. 
Jednu akci může využít ve svém tahu i vícekrát.

Všichni hráči začínají v Atlantě, kde je první 
výzkumná stanice. Proč zde? V Atlantě sídlí 
CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention). Hrací karty znázorňují jednotlivá 
města. Slouží jednak k přesunu hráčů, jednak 
k vynalézání léků. Svět je rozdělen do čtyř 
oblastí ve stejných barvách jako nemoci. Lék 
na určitou nemoc vynalezne hráč tehdy, pokud 
může odložit pět karet v barvě nemoci 
v některé z výzkumných stanic (vědci stačí 
čtyři). Balíček obsahuje také speciální karty 
událostí, které hráčům pomáhají a nepotřebují 
k jejich zahrání akci.

SPECIÁLNÍ ROLE
Každá role je specifická. Někdo svou 

zvláštní vlastnost využije skoro každé kolo, jiný 
ji zúročí ve správnou chvíli, na správném 
místě. Ve hře jsou vždy čtyři, tomu musí hráči 
přizpůsobit strategii.
● Medik dokáže efektivněji léčit než ostatní  
v rámci akce léčení odstraní všechny kostky 
jedné barvy.
● Výzkumník umí získané vědomosti lépe 
předávat  spoluhráčům předá karty ze své 
ruky, když stojí ve stejném městě.
● Vědec rychleji vynalezne lék  stačí mu čtyři 
karty.
● Dispečer ostatním umožní rychlejší přesuny 

 posunuje figurky spoluhráčů, jako by byly 
jeho vlastní.
● Operační expert postaví výzkumnou stanici 

 nemusí přitom zahrát kartu města, kde právě 
stojí. 

CÍL HRY
Úkolem hráčů je vynalézt lék na každou ze 

čtyř nemocí. Jakmile se jim to podaří, mohou 
slavit, neboť zachránili svět od katastrofy. Jak 
správně tušíte, nebude to tak jednoduché. 
Nemoci mají svá ohniska a nezadržitelně se 
šíří světem. Znázorňují je kostičky v barvách 
nemocí. Ale pozor, přestože je nemoc z města 
vyhnána, může se tam zase vrátit. A čas se 
krátí. Hráči prohrají, pokud jim pandemie 
přerostou přes hlavu (nastane osmá pandemie) 
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ZACHRAŇTE SPOLEČNĚ LIDSTVO!



nebo některá nemoc získá takové rozměry, že 
se už nedá zastavit (všechny kostičky některé 
nemoci jsou na plánu) či dojde balíček hracích 
karet.

ŠÍŘENÍ NEMOCI
Jak se nemoci šíří? Na konci tahu každého 

hráče nastává fáze infektora. Líznou se infekční 
karty v počtu podle míry infekce a do 
příslušného města se umístí jedna kostička 
nemoci odpovídající barvy. Pokud v některém 
městě již jsou tři kostky nemoci, dojde 
k pandemii a nemoc se rozšíří i do všech 
okolních měst. Může tak dojít k „řetězové" 
reakci a několika pandemiím najednou.

Čas od času se ve hře vyskytne epidemie, 
která značí, že některá z nemocí v určité oblasti 
náhle propukla v plné síle a zvýšila se míra 
infekce. Zároveň se na balíček infekčních karet 
vrátí karty již dříve infikovaných měst. Tato 
města tak budu brzy infikována znovu, a to 
zvyšuje nebezpečí pandemie. Dokud nemáte 
vynalezený lék, je těžké se nemocí zcela zbavit. 
Tento princip krásně simuluje realitu. Čím více 
karet epidemií ve hře použijete, tím bude hra 
náročnější.

HRÁČI VESUS HRA
Pandemic je hra, která výborně funguje. Bez 

dobré komunikace a spolupráce mezi hráči vás 
rozdrtí. Kooperativní hry skrývají dvě 
nebezpečí, která vás mohou okrást o pravou 
radost ze hry. Jednak to, že si hráči upraví 
pravidla ve svůj prospěch, ale pak jen těžko 
budou moci hovořit o svém vítězství. Je třeba 
hrát poctivě a přesně podle pravidel. Druhá 
možnost je obvyklejší. Jeden z hráčů se ujme 
řízení hry a jen ostatní diriguje. Vyhnete se 

tomu tak, že každý hráč, člen týmu, dostane 
prostor pro návrhy, co by skupina měla dělat. 
Podle hrajete ve skupině méně zkušených 
hráčů, pak můžete hrát s odkrytými kartami. 
Osobně však doporučuji, aby si hráči karty 
neukazovali. O tom, jaké karty mají, a co tedy 
kdo může dělat, musí hráči mezi sebou o to 
intenzivněji komunikovat.

Náhoda má ve hře jasně vymezené místo a 
hráči s ní musí počítat při promýšlení své 
strategie. Díky ní je každá nová hra opět 
napínavá. Může se tak stát, že nestačíte 
reagovat na řetězové pandemie a rychle 
skončíte, ale i to je život. Hra je přitom rychlá, 
takže když se vám jedna partie nevydaří, 
můžete to hned zkusit znovu. Jednu herní partii 
zvládnete do hodiny.

PRAVIDLA
Pravidla hry nejsou složitá. Rychle se v nich 

zorientujete. Základy vysvětlíte je za deset 
minut a můžete začít hrát. Je však dobré si 
hlídat jejich přesné dodržování. Ideální je, 
pokud hru obsluhuje zkušený hráč. Tištěný 
návod je přehledný, logicky strukturovaný 
a s ilustrativními obrázky a příklady, takže 
se s hrou můžete seznámit i jejich 
prostřednictvím. Pomohou vám také nápovědní 
kartičky s přehledem akcí.

Hra je nejzábavnější v plném počtu, tedy ve 
čtyřech hráčích, ale dobře si zahrajete i méně 
hráčích. Pokud je vás víc, můžete vyzkoušet 
i hru, kdy za jednu postavu hraje dvojice. Nebo 
pátý hráč zastupuje hru a nemoci, hlídá 
dodržování pravidel. Hráči pak mají větší 
prostor pro domlouvání dalších kroků. Špatná 
není ani solitérní hra jednoho hráče. Pak 
hrajete za všechny postavy.

HERNÍ MATERIÁL
Pandemic má na pohled menší krabici, která 

je z poctivého, silného kartonu. Jednotlivé 
komponenty jsou v ní dobře uloženy. Hra se 
proto dobře převáží a nemusíte se o ni obávat. 
Plán představuje stylizovanou mapu světa, na 
níž jsou vyznačena vzájemně propojená 
města. Balíčky karet mají na desce své místo, 
stejně tak stupnice pro míru infekce, pandemie 
a vynalezené léky. Nemoci jsou znázorněny 
dřevěnými kostičkami. Jednotlivé komponenty 
jsou barevně dobře odlišeny, takže se v nich 
dobře orientujete. Hra je tedy zpracovaná víc 
než dobře.

HODNOCENÍ
Hru mohu doporučit všem, jak zkušeným, 

tak příležitostným hráčům. Především pak 
všem, kdo chtějí vyzkoušet kooperativní typ hry 

 kdy hráči nesoupeří mezi sebou, ale mají 
společný úkol. Máte příležitost otestovat své 
schopnosti spolupracovat.

V průběhu roku bychom se měli dočkat 
rozšíření, které umožní hru v pěti hráčích 
a přinese kromě páté nemoci i další varianty 
hry.

Jakub Dobal
převzato z herního blogu Frodovy deskové

hry (deskovehry.blogspot.com)
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ČAJOVÝ 
KLUB 
HER

VZNIK KLUBU
Čajový klub her vznikl v pondělí z kamarádů 

a stálých zákazníků (z kterých se postupem 
času stali kamarádi), a to někdy kolem roku 
2002. Je to stále spíš volné společenství a tedy 
každý, kdo se účastní hraní je vlastně členem. 
Klub se schází každé pondělí od 18 hodin 
v čajovně, kde má rezervovánu jednu ze dvou 
místností. Účast je velmi rozdílná – od 4 do 
15 lidí. 

HERNÍ A ČAJOVÝ LÍSTEK
Obvykle hrajeme hry z nabídky čajovny (cca 

150 her), ale často se nosí i hry z domácích 
„sbírek”. V čajovně se soustředíme na hry, které 
jsou u nás v běžné distribuci. A protože máme 
otevřeno jen do 22 hodin, preferujeme hry, 

které se hrají méně než 4 hodiny. Schází se 
u nás několik nadšenců sběratelských her, ale 
sami se toho příliš neúčastníme. Pokud nějaké 
hry neznáte, rádi vás je naučíme.

Ke hře si samozřejmě můžete objednat 
konvičku či šálek oblíbeného čaje. Nabídka 
různých čajových specialit je stejně bohatá jako 
nabídka her.

SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU
V Liberci nám velmi vychází vstříc Krajská 

vědecká knihovna, takže v jejích prostorách 
pořádáme ročně dvě akce. Na jaře 
organizujeme Podještědské osidlování. Jde 
o turnaj v Osadnících z Katanu, součást 
kvalifikací mistrovství republiky. Letos to byl již 
6. ročník. 

Na podzim se koná Festival her, kdy si 
všichni příchozí mohou vyzkoušet různé 
deskové hry a hlavolamy. Nepravidelně se 
podílíme na akcích kamarádů a blízkých 
známých.

Azimut

ZE ŽIVOTA HERNÍCH KLUBŮ



DOBA KAMENNÁ

ÚČASTNÍKY PŘIVÍTAL ŠAMAN
I proto jsme, s ohledem na čas a cestování 

soutěžících, zvolili variantu turnaje hraného na 
tři soutěžní kola. Náčelník Gally a ,,šaman“ 
Perláč zahájili klání z pod stínu bambusového 
přístřešku s mírným skluzem, protože se 
nejdřív čekalo na opozdilce a následně ladilo 
rozlosování. U šesti stolů nakonec usedli 
trojice, u sedmého se hrálo ve čtyřech 
vzhledem k přítomnosti dvaadvaceti startujících.

A JDEME NA TO...
Zahájení předcházelo ještě osvědčené 

připomenutí platných turnajových pravidel a pak 
už se prostorami velkého sálu kulturního 
střediska ozývalo až do odpoledne šustění 
karet, klapot dřevěných kostek, vzdechy či jásot 
hráčů a také vzrušené, vášnivě zaujaté 
klábosení hodnotící náklonnost, tu méně, tu zas 
více, popřávající štěstěny.

NEZAPOMEŇTE NA JÍDLO
Po dvou partiích byla na programu hodinová 

přestávka na oběd. Při ní si už mohl každý 
snadno na prstech jedné ruky spočítat, jaké má 
(při zisku 3, 2 a 0 bodů ve hře podle umístění) 
šance na případný zisk některé z atraktivních 
cen pro vítěze. Nejlépe na tom samozřejmě byli 
ti, kterým na součet jedna ruka nestačila.

JAK TO DOPADLO?
O konečném pořadí však definitivně rozhodly 

až poslední partie a závěrečné vyhodnocení, 
v němž při bodové shodě rozhodovaly výpočty 
procentuální úspěšnosti.

Šťastným vítězem a majitelem hlavní ceny, 
kterou byla tentokrát novotou vonící hra Le 
Havre, se stal ,,zabedněnec“ Michal Juřek 
s plným počtem devíti bodů. Druhá, taktéž 
devítibodová, byla Hana Čechurová z Plzně.

Třetí příčku vybojoval liberecký Olda Mahdal 
a čtvrtá cena putovala s Markétou Wolfovou do 
Podbořan. Výhercem ceny, kterou tradičně 
Bedna klub losuje ze všech v termínu 
přihlášených účastníků, se stala Martina 
Trmotová.

PŘÍŠTĚ KRÁLOVSKÉ ROŠÁDY
A co ostatní? Ti si snad domů odváželi 

alespoň dobrou náladu, zážitky z príma 
strávené soboty a naději, že se mezi příštími 
turnajovými šampióny ocitnou třeba právě oni. 
Plzeňská liga pokračuje už ve čtvrtek 18. 
června dalším, šestým kolem, tentokrát 
odpoledním turnajem v karetní hře Královské 
rošády.

Budeme se těšit na viděnou.
Perláč

Klub deskových her Bedna

ZE ŽIVOTA HERNÍCH KLUBŮ



Pojďme si přiblížit historii této značky od 
jejího vzniku až po současnost. Založením 
značky Alea chtěla mateřská firma 
Ravensburger přispět k udržení jedinečné herní 
kultury v německy mluvících zemích. Pod touto 
značkou začaly vycházet především náročnější 
hry určené především zkušenějším hráčům.

ALEA PŘICHÁZÍ NA TRH
První dvě hry představila alea na tradičním 

hračkářském veletrhu v Norimberku začátkem 
roku 1999.

Prvním titulem nové značky se stala dražební 
hra RA umístěná do starého Egypta. Hned první 
vydaná hra sklidila velký úspěch mezi hráči a 
v již zmiňované ceně DSP ji v roce 1999 
předstihla jen další herní perla  Tikal. RA byla 

po několika letech oprášena, přesunuta do 
prostředí mafie a opět vydána firmou Amigo jako 
karetní hra Razzia! Spolu s RA představila firma 
také hru CHINATOWN, která se také letos dočkala 
reprintu.

ČÍSLOVANÉ EDICE
alea šla od začátku svoji cestou a její hry 

mezi ostatními snadno poznáte. Od ostatních se 
liší jednak speciálním druhem kartónu použitém 
na většinu herních komponent. Ten sice není tak 
tvrdý a tlustý, jako u většiny ostatních her, ale 
svoji funkci v hrách plní dostatečně. Hlavní 
odlišnost ale spočívá v číslování her. Každá 
vydaná hra má své číslo v řadě, což je 
samozřejmě pádný důvod k tomu, doplnit si 
řadu i o chybějící čísla :-) Skutečně, na polici 
vypadá řada sestavená čistě z jejich her velmi 
efektně!

Hned následující rok se stal jedním 
z nejúspěšnějším v historii značky. Aby také ne, 
když světlo světa spatřily takové herní poklady 
jako TADSCH MAHAL a DIE FÜRSTEN VON FLORENZ.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TITUL
PUERTO RICO svoji nejúspěšnější hru alea 

představila v roce 2002. Tato ve své době z 
hlediska herních mechanismů převratná hra si 
stále drží druhou příčku na Boardgamegeeku a 
stále baví spoustu hráčů po celém světě. 

Po jejím vydání nastalo období ústupu ze 
slávy. Další tři novinky hráče nijak zvlášť 
nezaujaly a oprávněně jsme si kladli otázku, co 
se s aleou stalo, to už se žádných dalších 
herních pecek nedočkáme? 

Pádnou odpověď na pochybnosti přinesly 
poslední dvě hry velké řady  NOTRE DAME a IM 
JAHR DES DRACHEN (ROK DRAKA). Přestože musí 
bojovat ve stále větší konkurenci mnoha 
vydavatelů z celého světa, alea rozhodně 
neumírá a věřím, že se můžeme těšit na další 
výborné hry s jejím logem na krabici.

MALÁ A STŘEDNÍ ŘADA

alea ale nemá jen velkou řadu, ale prakticky 
od začátku vychází hry také v malé řadě. A také 
zde najdeme pěkné kousky (např. ROYAL TURF 
nebo SAN JUAN). Ani dvě velikosti krabic nestačí 
všem požadavkům a tak v roce 2005 uvádí 
vydavatel novou střední řadu her. A hned na 
úvod ten nejtěžší kalibr  LOUIS XIV. je hra, 
která si přinesla značce třetí vítězství v anketě 
DSP a zároveň vrátila důvěru fanoušků v kvalitu 
oblíbené značky.

Ladinek

STRÁNKY Z HERNÍ HISTORIE

ALEA SLAVÍ 10 VÝROČÍ VZNIKU

 Sídlem značky je Bernau am Chiemsee. Možná, že právě krásné přírodní scenérie na břehu jezera inspirovaly pracovníky firmy k vydání 
tolika skvělých her.



NOMINACE SPIEL DES 
JAHRES

V květnu byly oznámeny letošní 
nominace na Hru roku (Spiel des 
Jahres). Mezi pětici nominovaných 
se letos dostaly hry:

FITS (RAVENSBURGER), DOMINION (HANS IM 
GLÜCK), FINCA (HANS IM GLÜCK), FAUNA 
(HUCH! & FRIENDS) , PANDEMIC (PEGASUS)

Mezi doporučené hry patří:
MOW, POISON, CITIES, MAORI, ZACK & PACK 

(NALOŽ A JEĎ), EINAUGE SEI WACHSAM, VALDORA, 
DIAMONDS CLUB

Letos navíc netradičně hned dvě hry získaly 
zvláštní ocenění poroty Spiel des Jahres. 
Sonderpreis „Neue Spielwelten” („nové herní 
světy”) získala česká hra SPACE ALERT od Vládi 
Chvátila. Jméno autora bývá u herních 
odborníků z celého světa již delší dobu uváděno 
právě v souvislosti s novými pohledy na hry a 
jejich tvorbu. Letošní ocenění hry Space Alert to 
ostatně nejlépe dokládá. Týmová hra, ve které 
jsou vložena 2 CD se zvukovými stopami a 
která nabízí půlhodinku intenzivního doslova 
adrenalinového prožitku si takové ocenění určitě 
určitě zaslouží. Hráčům se opravdu otevírají 
zcela nové dosud nepoznané herní světy.

Jako velmi úspěšný může letošní ročník 
hodnotit Heidelberger Spieleverlag. Nejen, že 
může mít radost z ocenění Space Alertu jako 
německý partner CGE, ale sám získal také 
druhé letošní speciální ocenění „Partyspiel 2009 
za německé vydání hry GIFF TRAP.

www.spiel-des-jahres.com

NOMINACE 
KINDERSPIEL DES 
JAHRES

PĚTICI NOMINOVANÝCH TVOŘÍ 
CURLI KULLER (Selecta), DAS 

MAGISCHE LABYRINTH (Drei Magier), LAND IN SICHT 
(Ravensburger), NICHT ZU FASSEN (Zoch), 
ZOOWABOO (Selecta) 

www.spiel-des-jahres.com

NOMINACE THE 
DICE TOWER 
GAMING AWARDS 
2009

Také lidé kolem 
internetových stránek The Dice Tower 
spravované Tomem Vaselem vyhlašují nejlepší 
hry roku. Jejich cena má hned několik kategorií. 
Odměňují se nejen nejlepší hry, ale oceňují se 
také noví úspěšní vydavatelé a autoři. Také 
v této anketě je v kategorii nejinovativnější hra 
za loňský rok na ocenění navržena spolus hrami 
ANDROIDS, BATTLESTAR GALACTICA, DOMINION a 
SNOW TAILS také hra SPACE ALERT.

www.thedicetower.com

„VLÁČKOVÝ SPOR" UKONČEN
Vlastníkem ochrané známky „Age of Steam” se 
snad již s definittivní platností stal John Bohrer, 

majitel Winsome Games. 
Americký patentový úřad 
mu ji přiřkl po několikaletém 
sporu s autorem hry 
Martinem Wallacem. 
Fanoušci hry Age of Steam 
se mohou těšit na její nové 
vydání s vylepšeným 
herním materiálem. Nová 

verze hry vychází ve spolupráci FRED 
Distribution a Eagle Games a v současné době 
je již v prodeji.

Vedle reprintu Age of Steam právě vyšla také 
hra Steam, za kterou stojí Martin Wallace a 
vydavatelé Mayfair a Phalanx Games. Tato 
„velmi odlišná” hra má být přístupnější i méně 
zkušeným hráčům a z dostupných obrázků je 
patrné, že také její grafické zpracování bude na 
trochu vyšší úrovni.

www.boardgamenews.com

AGRICOLA - DIE MOORBAUERN 

Agricola se po několika různých 
„písmenkových” rozšířeních dočká letos na 
podzim také velkého rozšíření, které do přinese 
nové herní prvky. Každý statek obklopují nyní na 
začátku hry les (5 políček) a močály (3 políčka). 

K ovečkám, prasátkům a kravičkám si budete 
moci pořídit také koně. Od začátku hry bude 
k dispozici více akcí. Zajímavou novinkou je 
nutnost při sklizni v místnostech topit, jinak vám 
může někdo z rodiny onemocnět.

Vypadá to prostě, že příznivci Agricoly se 
mají opravdu na co těšit!

hds-fantasy.de
spiellust.net

BRASS PRO DVA
Chcete si zahrát Brass ve dvou? I to už lze! 

Autorem alternativních pravidel pro 2 hráče je 
Henri Harju. Graficky prizpůsobený plán vytvořil 
Michael Schacht (autor her Valdora, Zooloretto, 
Die Goldene Stadt) a všechno - pravidla i plán - 
si můžete stáhnout na Boardgamegeeku.

www.boardgamegeek.com

CENA PRO GRAFIKY
Již nejen autoři her mají svá 

ocenění. Na podzimním 
lipském veletrhu bude poprvé 
udělena také cena za grafikou 
podobu her – „GRAF LUDO – 
Spielgrafikpreis des Jahres“. 
V kategorii „Nejhezčí rodiná 
hra“ bylo nominovaných těchto 
10 her:

Bonnie and Clyde 
(Abacusspiele), Der Name der Rose 
(Ravensburger), Die Aufsteiger (Chili Spiele), 
Ego (Huch & Friends), Finca (Hans im Glück 
Verlag), Hab & Gut (Winning Moves), Herr der 
Ziegen (Amigo-Spiele), Im Schutze der Burg 
(eggertspiele), LivingStone (Schmidt Spiele) a 
Sherwood Forest (eggertspiele).

V kategorii dětských her si nominaci 
zasloužily hry Burg der 1000 Spiegel (Kosmos), 
Das magische Labyrinth (Schmidt Spiele), 
Flower Power (Beleduc), Nicht zu fassen (Zoch-
Verlag), Plitsch Platsch, Es regnet! 
(Oberschwäbische Magnetspiele), Polizei-
Alarm! (Haba), Schweinebammel (Schmidt 
Spiele), Wackelkuh (Haba), Wolkenbilder 
(Selecta Spielzeug AG) a Zoowaboo (Selecta 
Spielzeug AG).

www.graf-ludo.de

CESTA DO ESSENU ZDARMA?
Pokud by jste se rádi podívali do Mekky 

herního světa, stačí maličkost – vyhrát v soutěži 
pořádané Days of Wonder. Hledá se nová rasa 
a speciální schopnost pro hru Small World. 
Vítěz má nejen hrazený pobyt na veletrhu, ale 
nádavkem dostane 200 Euro na nákup her a to 
už stojí za trochu námahy! Podrobnosti najdete 
na webu vydavatele hry.

blog.daysofwonder.com

FRANCOUZSKÉ HRY U NÁS
Firma Blackfire obnovila spolupráci 

s Asmodee. Zájemci si nyní budou moci 
objednat hry nejen přímo od Asmodee, ale takjé 
dalších francouzských vydavatelů jako např. 
Matagot či Repos.

 www.blackfire.cz

ASSYRIA – PŘIPRAVOVANÁ 
NOVINKA OD YSTARI

Spojení lákavého historického tématu se 
jménem Emanuele Ornella a vydavatelem 
Ystari slibuje velmi zajímavou podzimní 
novinku. Každý hráč vede svůj malý národ skrz 
poušť. Musíte pro své lidi zajistit dostatek 
obživy a zároveň stavět studně a zikkuraty.

www.trictrac.net

STŘÍPKY ZE SVĚTA HER
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BEZVA FINTA
V této velmi rychlé hře se snažíte krást několik druhů předmětů. Ne 

snad proto, že potřebujete peníze, ale jde vám o prestiž mezi zloději. 
Odhadněte, který ze zajímavých cílů zůstane nehlídán a pošlete tam svůj 
tým. Dejte hlášku policii a překažte plány soupeřících skupin. Ukažte, že 
na světě není lepšího zloděje!

Bezva finta je určena pro 2 až 5 hráčů a obvykle trvá 15 minut. Dokáží si 
jí užít jak příležitostní hráči, protože jde o rychlou a jednoduchou hru, tak 
i zkušenější matadoři, kteří odhadují všechny možné i nemožné tahy 
protihráčů.

DUNGEON LORDS
Vydali jste se někdy do nějakého dungeonu dobývat slávu a získat 

nějaký ten starodávný poklad? A zamysleli jste se někdy nad tím, jak 
složité to musí mít takový vládce podsvětí, který si hýčká svou jeskyni? 
Ne? Tak nyní si to budete moci zkusit. Vžijte se do role pána dungeonu a 
za pomocí nestvůr, pastí a služebníčků zabraňte hrdinům, aby vám jej 
dobyli a vyrabovali. Uvidíte, že se od nynějška budete na temná zákoutí 
různých doupat a jejich obyvatele dívat úplně jiným pohledem!

Dungeon lords si mohou zahrát 2 až 4 hráči a jedna hra má v průměru 
90 minut. Vzhledem k tomu, že jde o komplexnější hru, je určena spíše pro 
náročnější hráče, kteří už si nějakou tu hru ozkoušeli.

LODĚNICE
19. století, námořní doprava se stává stále důležitější. Obchodní 

společnosti vyžadují stále nové a nové lodě. Vyzkoušejte si roli jejich 
stavitelů. Najměte zaměstnance, nakupte vybavení, získejte na svou 
stranu hodnotící komisi. Nezapomeňte si pronajmout kanál a můžete vaši 

krasavici spustit na vodu. Čím více užitečných věcí se na palubě nachází, 
tím větší slávu vám postavené lodě přinesou.

Loděnice je určena pro 2 až 4 stavitele a dle počtu hráčů vám hra bude 
trvat 60 až 120 minut. Můžete zvolit jednodušší variantu hry bez 
zaměstnanců nebo plnou hru, kterou si užijí i ti nejnáročnější hráči.

ZAJÍCI A SOBI
Po lese chodí lovec a vy coby chytré zvířátko se mu snažíte vyhnout. 

Buď se můžete tvářit jako sob, nebo jako zajíc, samozřejmě podle toho, 
jakou náladu zrovna lovec má a jaké zvířátko chce lovit. A důležité také je 
nebýt jen tak obyčejný sob, nebo jen tak obyčejný zajíc, ale takový, po 
kterém zrovna lovec neprahne.

Párty hra Zajíci a sobi je až pro šet hráčů zhruba na 20 minut. A protože 
všichni během toho, co lovec chodí po lese, ukazují rukama na hlavě jací 
sobi, či zajíci jsou, baví se u této hry nejen hráči, ale i diváci.

SPACE ALERT – ROZŠÍŘENÍ
Jste už ostřílený tým vesmírných průzkumníků? Nezaleknete se ani 

těch nejnáročnějších nepřátel? Tak právě pro vás je tu nový program 
průzkumných letů do extrémně nebezpečných sektorů. Abyste přežili, 
musíte projít speciálním výcvikem, který vám umožní za stejnou dobu 
provést více akcí. Jenže jak správně tušíte, nic není tak jednoduché, jak by 
se mohlo na první pohled zdát...

Rozšíření nevšední týmové hry Space Alert v sobě přinese další výzvu 
pro zkušenější týmy. Nemusíte se však obávat, rozšíření je zajímavé i pro 
týmy, které pravidelně nevyhrávají s těmi nejobtížnějšími nepřáteli ze 
základní hry.

KALENDÁŘ HERNÍCH NOVINEK

PŘIJĎTE SI ZKUSIT NOVINKY OD CGE
České vydavatelství Czech Games Edition snad i díky našemu Zpravodaji znáte. Kdo by taky v deskovkářském 

světě neznal hry jako Galaxy Trucker nebo Space Alert, který mimochodem nedávno získal velmi prestižní ocenění od 
Spiel des Jahres (hra roku v Německu) ve zvláštní kategorii "Nové herní světy". Pokud byste rádi věděli, co se v tomto 
vydavatelství teprve chystá, jaké hry s logem CGE si budete moci v blízké budoucnosti zahrát, nebo chtěli trochu nahlédnout pod pokličku vydávání 
deskových her, budete mít nyní dvě velmi dobré příležitosti.

První bude v podobě návštěvy FESTIVALU FANTAZIE, který se koná od 2. DO 12. ČERVENCE V CHOTĚBOŘI (viz http://festivalfantazie.cz/). Druhá příležitost 
se pak naskytne u příležitosti kratšího GAMECONU od 16. DO 19. ČERVENCE V PARDUBICÍCH (viz http://gamecon.cz/). 

Na obou akcích budou po celou dobu přítomni přímo lidé z CGE a budou s sebou mít prototypy her, které si budete moci vyzkoušet. Stačí, když zajdete 
do míst určených pro hraní her a najdete tam někoho s černým trikem a velkým logem CGE na zádech. Abyste předem věděli, na co se můžete těšit, 
připravili jsme pro vás stručnou ochutnávku připravovaných novinek.



ALBI
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. 

UBONGO DUEL
Oblíbená hra se složitějšími dílky i 

náročnějšími skládačkami ve verzi pro 
dva hráče. Celkem na vás čeká 360 
různých zadání. Na Ubongo Duel se 
můžete těšit již v půlce června.

6 BERE JUNIOR
Populární „Krávy” vychází nyní ve variantě 

pro děti s vlastními pravidly a obrázky domácích 
zvířat na kartách.

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.

RISE OF EMPIRES
Velká civilizační hra od Martina 

Wallace s rozumnou herní dobou (cca 3 
hodiny).

COLOR CODE
Nový chytrý hlavolam od firmy Smart 

Games, který rozvíjí geometrickou 
představivost.

MINDOK
PINO SORTINO

Pro 2 – 4 hráče od 3 let. Pomozte 
uklidit skřítkovi věci na svá místa. 
Zábavná hra pro děti, kteří neuklízejí.

TURBULENTO
Pro 2 – 4 hráče od 4 let. Pomocí 

šikovných rukou a dřevěných kuliček 
pomáhají děti zvířátkům schovat se v 
seně. Akční zábavná hra pro šikovné 
děti s dobrou pamětí.

VIVA TOPO!
Pro 2 – 4 hráče od 4 let. Čtyři myší 

rodiny se vydávají na dlouhou cestu za 
sýrem, tato cesta je nebezpečná, 
protože myšky pronásleduje hladová 
kočka. Taktická závodivá hra.

HECKMECK Z ŽÍŽALEK 
Zábavná kostková hra pro 2-7 ptáčků, kteří mají  rádi pečené červíky. 

Hra pro celou rodinu, která se stále rychle mění a nic v ní není jisté. Zvítězí 
ten ptáček, kterému se podaří ukořistit nejvíce pečených červíků.

ŠIKI MIKI
Bažantí slepice se vypravily do společnosti. K tomu si oblékly různé 

módní doplňky. Na provázku si vedou také rozkošného červíka. Hráči musí 
rychle reagovat na stejné barvy doplňků. Kdo má největší postřeh, získává 
body.

KALENDÁŘ HERNÍCH NOVINEK
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HLAVOLAMY
Již tak pestrou nabídku hlavolamů rozšířily 

další produkty. Zajímavostí jsou magnetické 
hlavolamy MAGNETIC BUMPER CARS a KAYAK COVE. 
V nabídce je nyní kromně Logea také původní 
verze hlavolamu Logeo METAFORMS a dále také 
Zoologic, HOODOO LOOP, METROVILLE a IQ 
PUZZLER.

JÍRAS GAMES 
Nově si u nás 

můžete objednat 
také hry této malé 
české firmičky: 

EVOLUCE V KRABICI, PROČ KOUZELNÍK NEČARUJE, 
REALITY SHOW a ZAPADÁKOV. O jedné z nich si 
můžete dozvědět více v recenzi.

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
Jednou z nejzajímavějších novinek je tato 

kooperativní hra na motivy známého seriálu. 
Určena je pro malé i velké. Stejně jako v seriálu 
se při ní dozvíte spoustu věcí o lidském těle. 

DĚTSKÉ HRY
Nabídku oblíbených dětských her firmy 

Granny rozšířily tituly MŮJ PRVNÍ KVÍZ a ZAJÍC 
V PYTLI. Cestu k nejmenším si našlo také 
Carcassonne svým dalším titulem do zdá se 
nikdy nekončící řady Carcassonne - DĚTI 
Z CARCASSONNE. Skvělou paměťovou dětskou 
hru Alles Tomate již můžete zakoupit v českém 
vydání TY KRÁVO! a také v novém kabátku ALLES 
TROLLI!, kde statek vystřídalo cestování. 

HRY „TROCHU” ŽIVĚJŠÍ
Některé novinky jednoznačně potěší 

milovníky netradičních a akčních her. Na 
šikovnost zaměřené hry RATTLE SNAKE a 
PITCHCARS, rozšíření YAKUZA party hry CASH AND 
GUN či  vydařená novinka ADIOS AMIGOS od 
Pegasus Spiele si určitě najdou své příznivce.

VĚDOMOSTNÍ HRY
Firma Albi uvedla na trh ČESKO NA CESTY 

(cestovní verze a zároveň rozšíření oblíbené hry 
Česko) a také zcela novou zeměpisnou hru 
VŠECHNY VLAJKY SVĚTA,

SPECIALITKY
Milovníky klasických žolíků možná potěší 

série Mystery Rummy, ve které budou postupně 
vydávány různé variace na tuto hru s detektivní 
dématikou. Hra je v luxusní krabičce a lze ji 
použít jako pěkný dárek. Prvním titulem série je 
JACK THE RIPPER.

Milovníci her edice Alea si bezpochyby 
nenechají ujít rozšíření k šestici her, které vyšlo 
pod názvem SCHATZKISTE k desetiletému výročí 
založení Aley.

WINGS OF WAR
V obchodě stále 

poletují letadélka 
oblíbené série Wings of 
War. Po delší době je 
skladem Deluxe vydání základní hry. V nabídce 
brzy přistanou i všechny modely třetí série. Již 
nyní si můžete za zvýhodněnou cenu objednat 
letadélka první série.

NOVÉ I STARŠÍ KUSY
V nabídce nově naleznete také další letošní 

novinky, ale i další zajímavé kusy jako ALEA 
IACTA EST, ČERNÁ OVCE, ČERNÉ HISTORKY, EINE 
FRAGE DER ÄHRE, ESIANS, FINCA, CHICAGO 
EXPRESS, CHINATOWN, INDUSTRIA, KOZÍ VÁLKY, 
MAMMA MIA PLUS!, PANDEMIC, POISSON, 
SMALLWORLD, STEAM, UNIKATO, VALDORA.

Smallworld (vylepšené vydání hry Vinci) se 
podle prvních reakcí hráčů nejspíše zařadí mezi 
nejúspěšnější hry vydavatele Days of Wonder.

NOVINKY V NABÍDCE
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