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REDAKČNÍ SLOUPEK

Sice se zpožděním, ale konečně je tady třetí letoční číslo zpravodaje. Co v něm najdete?

Samozřejmě nechybí pravidelná rubrika věnovaná hlavolamům. Dozvíte se, že již i hlavolamy se nakazily 
nemocí her zvanou rozšíření. Ovšem ono není rozšíření jako rozšíření a některá opravdu stojí za to!

Pomalu se blíží předvánoční nákupní horečka a tak české firmy na trh vrhly své poslední letošní novinky. 
Jde o pestrý výběr her různých žánrů, ze kterého si vybere opravdu každý.

V tomto čísle vám přiblížíme nejúspěšnější českou hru Through the Ages, která díky spolupráci tří subjektů 
(CBG, CGE a Mindok) konečně vychází v plnohodnotném českém vydání. Zaujmout vás může také původní 
česká hra Essian, která je určená pro jednoho hráče a může vám tak třeba zahnat nudu na cestě. 

Připomeneme neprávem  trochu opomenutou další hráčskou hru Steam, která vyšla na jaře a podíváme se 
na několik dalších letošních novinek i starších kusů. Nechybí recenze Smallworldu, velmi úspěšného nového 
upraveného vydání hry Vinci. Asi nejvíce nás ale letos zaujala party hra GiftTRAP, která je na trhu již 
několik let. 

Navíc vám představíme dvě zajímavé vědomostní hry, které hráčům přináší nejen zábavu, ale také poučení. 
Ocení je tedy také učitelé ve školách a především jejich žáci. Vždyť již Jan Amos Komenský zdůrazňoval 
důležitost her ve výuce: „Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení."

Hodně bohatá je tentokrát rubrika věnovaná hernímu dění u nás. Určitě si jedním dechem přečtete článek 
pojednávající o zajímavém přístupu něžného pohlaví k hrám. Získáte inspiraci, kam nebo spíše s kým příští 
rok na dovolenou a dozvíte se o těžkých začátcích herního klubu z Bratislavy.

10 výročí letos neslaví jen Alea, o které jsme psali v minulém čísle, ale 10 let se každoročně setkávají týmy 
hráčů z celé Evropy na zajímavém turnaji  EuropeMasters.

Podzim je vždy ve znamení herního veletrhu SPIEL, konaného každoročně koncem října v německém Essenu 
Zde se opět představí obrovská spousta herních vydavatelů z celého světa a samozřejmě představí ještě větší 
spoustu herních novinek všech druhů a žánrů. Takovou malou ochutnávku, co za hry se na veletrhu objeví a 
na co se už nyní můžete těšit, jsme pro vás připravili místo obvyklého kalendáře novinek.

Na další číslo našeho čtvrtletníku se můžete těšit opět zhruba za tři měsíce. Když to dobře dopadne, budete 
si je moci přečíst již během vánočních svátků.

Láďa Smejkal



CCoolloouurr  CCooddee
Začneme titulem, který je určen především 

dětem a to i těm předškolního věku. Colour 
Code naučí děti zábavnou formou 
pracovat s barvami i tvary. Zadání hlavolamu je 
jednoduché – prostým naskládáním několika 
fólií vytvořit obrazec podle předlohy. Každá folie 
obsahuje nějaký tvar v jedné z barev, od každé 
barvy jsou k dispozici dvě různé folie. Spolu 
s pořadím folií je tedy možných kombinací 
požehnaně.

Samozřejmě mezi zadáními opět najdeme 
od těch nejjednodušších, na které dle autorů 
stačí pětileté děcko, až po ty nejsložitější, které 
možná dají zabrat i dospělým. Každopádně 
můžeme především dětem ColourCode vřele 
doporučit.

RRooaadd  BBlloocckk
Spousta policejních aut, budov,  křižovatek a 

k tomu jedno červené autíčko, Kdo bude mít 
z tohoto hlavolamu největší radost? 
Samozřejmě kluci. Ale pozor, pokud si váš 

potomek ještě žádný hlavolam nevyzkoušel, 
sáhněte raději po jiném autíčkovém hlavolamu 
Rush Hour, kde jsou alespoň úvodní zadání 
jednodušší. 

Ještě jsme se nezmínili, co je vlastně 
úkolem hráče? Je to jednoduché, přesně podle 
hesla pomáhat a chránit zablokujte pomocí 
policejních aut červené autíčko. V něm se totiž 
snaží prchnout zločinci. 

Road Block rozhodně není hlavolam na 
5 minut, vyřešení všech zapeklitých situací už 
nějaký ten čas zabere. Stejně jako u jiných 
hlavolamů, i zde náročnost zadání roste 
s číslem úlohy. V přiloženém sešitě najdete 
plných 60 zadání ve čtyřech stupních obtížnosti.

MMeettrroovviillllee
Od aut je jen kousek k veřejné dopravě, 

konkrétně k metru. Při řešení úloh Metroville 
rychle pochopíte, proč to projektanti nemají při 
návrhu tras snadné. Splnit tolik požadavků 
najednou! No řekněte sami, proč má tahle 
trasa vést přes jednu stanici dvakrát?

Metroville patří k těm nejtěžším hlavolamům 
v nabídce. Přesto svým velmi netradičním 
provedením láká k zahrání. Jakmile se do něj 
jednou ponoříte, těžko už se od něj zvednete 
dokud nenajdete správné řešení.

RRoozzššíířřeenníí  hhllaavvoollaammůů
Nyní se pojďme zmínit o připravovaných 

novinkách. Nejde ovšem o nové hlavolamy, ale 
o oživení těch nejúspěšnějích novými herními 
prvky samozřejmě s přidanými dalšími 
zadáními. Na co se můžete těšit?

KOUTEK HLAVOLAMŮ

Novinky od Corfixu



CCaammoouuffllaaggee  NNoorrtthh  PPoollee
K oblíbeným ledním medvědům a velrybám 

přibudou tuleni a s nimi také nová pravidla a 
především 60 nových zadání. Dvojdílek se 
dvěma tuleni nahradí dílek s kosatkou. 

Protože tuleni mají rádi vodu a nevadí jim ani 
souš, můžete je dát do vody i na kry. Ale bacha 
na medvědy! Lední medvěd si tuleně rád dá 
k svačině, takže je můžete umístit pouze na 
kru, na které není žádný medvěd.

Nový dílek a zajímavé pravidlo hru opravdu 
osvěží a rozšíření doporučuji všem příznivcům 
původního hlavolamu.

HHiiddee  &&  SSeeeekk  SSaaffaarrii
Také oblíbený zvířecí hlavolam 

přichází s nášupem ve formě nových zadání. 
Navíc, abyste to neměli tak snadné, při 
zakrývání zvířátek budete volit čtyři dílky z pěti. 
Rozšíření totiž neobsahuje jen 60 zadání, ale 
také další zakrývací dílek. 

IIQQ--PPuuzzzzlleerr
Naposledy jsme si nechali nejmenší 

hlavolam z nabídky firmy Corfix. Tenhle 
hlavolam je trochu z jiného soudku. Jedná se 
o variaci na staré dobré pentamino. Brožurka 
obsahuje plných 101 zadání a celý hlavolam je 

v malém úsporném cestovním formátu. I tak by 
asi nebylo příliš o čem psát, prostě obyčejný 
kousek, jeden z mnoha na trhu. 

Atraktivním a jedinečným ho dělá to, že 
téměř třicet zadání se týká stavby pyramidy, tj. 
jde o prostorový hlavolam. Teprve tady se 
projevují šikovně zvolené kuličky, ze kterých 
jsou všechny dílky hlavolamu složeny. Základnu 
pro stavbu pyramidy najdete na víku krabičky. 

Nevěřili by jste, co přechod do prostoru 
udělá s obtížností zadání. Už i ty nejjednodušší 
vám dají zabrat. Alespoň než si na prostorový 
hlavolam zvyknete.

Tento hlavolam zaujme nejen děti, ale osloví 
také starší generaci. Škoda jen, že v brožurce 
není obsaženo úloh více. Jistě by nebyl 
problém vymyslet nějaké další.

Ladinek

KOUTEK HLAVOLAMŮ



ORIGINÁLNÍ NÁPAD
Podstatou GiftTRAPu je rozdělení dárků 

z nabídky mezi hráče tak, aby byli všichni co 
nejvíce spokojeni. Hráčům se hodnotí nejen 
umění dávat dárky, ale i přijímat. Bodovací 
žetony jsou ve tvaru dárků. Zabalený dárek 
symbolizuje schopnost dárky dávat a rozbalený 
přijímat (rozbalovat :-)). Vyhrává ten hráč, který 
má na konci některého kola oba ukazatele na 
maximu.

VYBÍRÁME DÁRKY
Na začátku každého kola hry se na hrací 

plán rozloží dárky, kterými budete muset podělit 
spoluhráče. Dárků je jen o jeden více než 

hráčů, takže pouze dva dárky vždy zůstanou 
nevyužity. Budete muset udat i takové, které 
alespoň na první pohled pro společnost u stolu 
nevypadají zrovna atraktivně. 

Všichni jste obdarovali všechny své 
spoluhráče? Má každý dárek od každého? 
Výborně, nyní si každý sám vybere z nabídky tři 
dárky, po kterých touží nejvíce, a jeden takový, 
který by vás opravdu, ale opravdu nepotěšil. 
Všechny čtyři dárky označte skrytě svým 
žetonem. 

Hotovo? Skvěle, nastal nám Štědrý večer, 
jdeme rozbalovat dárky!

ROZBALUJEME A BODUJEME
Pozor, jde o dárky, takže jsou samozřejmě 

dosud zabalené (kartičky s číslem dárku 
dáváme skrytě a ani obdarovaný se na ně 
nesmí dívat). Jak se dárky hodnotí? 
Jednoduše, když se do vkusu spoluhráče 
trefíte, jste oba odměněni body. Pokud jste ale 
zvolili nechtěný dar, oba body ztrácíte. 

Začneme třeba tady.  Tak copak jsme chtěli? 
Nového šéfa, výlet za velrybami a roční zásobu 
čokolády, Hm, a co ne? Hrnčířský kurz. Tak a 
jaké budeme mít vánoce? Snad mi ten kurz 
nikdo nedá, vždyť to by byly čtyři body dolů! 
Výborně velryba - dva body pro oba, škola 
klaunů - to je jeden bod zpátky, nový šéf - tři 
body.

Každý trefený dárek přináší oběma hráčům 
1-3 body, podle toho, jak moc si ho obdarovaný 
přál. Pokud hráč dostane dárek, na kterém 
není jeho žeton, obdarovaný i dárce ztrácí 
jeden bod. No a když má někdo smůlu a 
rozbalí ten jediný dárek, který vůbec nechtěl, 
stojí to dárce i obdarovaného čtyři body.

Každé kolo si hráč navíc může vsadit na 
jeden věnovaný a jeden obdržený dárek. Body 
za ně se mu pak počítají dvojnásobně.

HODNOCENÍ
GiftTRAP je velmi originálně a vtipně 

vymyšlená hra, při které se dozvíte o svých 
spoluhráčích spoustu nového. Hra je velmi 
zábavná a zaslouženě získala v zahraničí hned 
několik různých cen (např. "Best Party Game 
2008", "Best Party Game 2009", "Top 5 Major 
Fun Party Games 2006"). Hru doporučujeme 
především smíšeným herním skupinám. 
Snadněji dárky spoluhráče podělíte. Lze hrát 
jak s dospělými, tak i se staršími dětmi. Dárky 
si užijete skoro stejně, jako kdyby byly 
skutečné.

Hra obsahuje hned čtyři sady různě 
hodnotných dárků, takže se sami můžete 
rozhodnout, jestli máte náladu na cesty kolem 
světa, vlastní ostrovy nebo  se spokojíte se 
sadou nářadí. V každé sadě najdete i pár 
prázdných karet, které čekají na vaše nápady. 

Jedinou vadou na kráse je, že hra dosud 
nevyšla česky a kartičky obsahují kromě 
obrázku pouze anglické a německé popisky. 
Hra proto vyžaduje účast alespoň jednoho 
jazykově vybaveného hráče.

Ladinek

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE






GIFTTRAP
PŘEDVÁNOČNÍ TRÉNINK PRO VÝBĚR DÁRKŮ!



KOUSEK HISTORIE
Snad každý hráč počítačových strategií zná 

Civilizaci od Sida Mayera. Nejeden z nás strávil 
hodiny zakládáním a rozvojem osad, 
rozšiřováním znalostí svého národa, stavbou 
divů světa, budováním cest a železnic, 
zavlažováním a dalšími činostmi typickými pro 
tuto skvělou hru. Málokdo již ví, že Sid Mayer 
se inspiroval deskovou hrou Civilizace, kterou 
vymyslel Francis Tresham již v roce 1980.

Kruh se opět uzavřel v roce 2007, kdy Vláďa 
Chvátil dokončil svoji deskovou či přesněji 
řečeno karetní Civilizaci (vydaná pod názvem 
Through the Ages) inspirovanou naopak 
počítačovou hrou Sida Mayera.

Říkáte si, že taková desková Civilizace musí 
být pekelně složitá a časově náročná záležitost 
pouze pro pár nadšenců? Vláďa Chvátil jako 
obvykle dokázal jít svoji cestou a vytvořil 
originální hru, která přináší to nejlepší 
z civilizačních her a přesto si na každou partii 
nemusíte brát celodenní dovolenou.

ROZVOJ POMOCÍ KARET
Pojďme se ale konečně podívat na 

samotnou hru. První, co vás po otevření 
krabice překvapí, je absence jakékoliv mapy a 
ohromné možství karet. 

Ano, Through the Ages je ve své podstatě 
karetní hra a hrací plán slouží pouze pro 

ukazatele bodů a jejich přírůstků a jako 
zásobník karet. 

Celá hra probíhá napříč čtyřmi věky, každý 
z nich má své balíčky civilních a vojenských 
karet, které obsahují karty typické pro dané 
období vývoje lidstva. Karet je ve hře poměrně 
velké množství různých druhů, protože zajišťují 
veškerý rozvoj národů. Ale nemusíte se bát, lze 
se v nich dobře orientovat. Často jde o karty 
jednoho druhu, jejichž efekt se stupňuje 
s věkem, do kterého karta náleží.

DRUHY KARET
Vojenské karty obsahují události, taktiky, 

agrese a války. Většina civilních karet 
symbolizuje vědecké poznatky a technologie, 
které hráčům buď přinášejí nějaký přímý užitek 
nebo umožňují stavět budovy, těžit suroviny, 
produkovat jídlo, verbovat vojenské jednotky, 
ale i zvyšovat vědeckou kapacitu národa a 
v neposlední řadě přírůstek kultury. Právě 
kultura je totiž měřítkem úrovně národa. 
A upřímně, kdo z vás by nechtěl být vládcem 
nejkulturnějšího národa na Zemi?

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ A TAH HRÁČE
Stejně jako ve zmiňované Civilizaci Sida 

Mayera má každý národ své státní zřízení, 
které může během hry měnit. Státní zřízení 
především určuje počet civilních a vojenských 
akcí, které má hráč v každém tahu k dispozici. 
Pomocí akcí probíhá veškeré dění v hráčově 
tahu včetně získávání nových karet do ruky 
i jejich zahrání.

Asi vás nepřekvapí, že hru začínáte jako 
starověký despotický vládce. Despocie a 
některé další karty jsou přímo předtištěné na 
kartě národa, kterou má každý hráč před 
sebou. Do začátku národ dostává také pár 
základních objevů umožňující mu produkovat 
jídlo, těžit nerostné suroviny a také další rozvoj. 
Vždy na konci tahu v rámci tzv. údržby národa 
hráč mimo jiné vyprodukuje jídlo a natěží 
suroviny, které pak může spotřebovat v dalších 
kolech.

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

THROUGH THE AGES
PŘÍBĚH CIVILIZACE



PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

OSOBNOSTI
No uznejte sami, co by to ale bylo za národ 

bez svého vůdce? Ve hře máte v každém věku 
na výběr hned z několika osobností. Můžete tak 
nechat svůj lid vést Alexandra Velikého, 
Napoleona, ale také třeba Homéra, Einsteina 
nebo Billa Gatese. Žádný vůdce ale není 
nesmrtelný a nejpozději na konci dalšího věku 
vás nechá na holičkách, takže si musíte včas 
sehnat nějakého dalšího.

DIVY SVĚTA
Stejně jako v Civilizaci, také v Through the 

Ages můžete pro větší slávu svého národa 
postavit nějaký architektonický zázrak. Nabídka 
je opět pestrá, každý věk přináší výběr z těch 
největších a nejzajímavějších divů světa.

PŘÍSUN KARET
Jak se dostat k novým technologiím, dívům a 

dalším zajímavým kartám? Právě způsob práce 
s kartami je jedním z geniálních nápadů 
uplatněných v této hry. Všechny civilní karty 
„volně plynou“ po speciální hrací desce. Deska 
je rozdělena na tři části, které určují cenu karet. 
Většinou se hráči spokujují s těmi nejlevnějšími, 
za které utratí pouze jednu akci. Naopak 
nejdražší jsou samozřejmě nejčerstvější karty, 
každá z nich hráče stojí hned tři civilní akce. 

Jsou ale okamžiky, kdy přesto nezaváháte a 
bez ohledu na cenu sáhnete po vytoužené 
kartě jen, aby vám ji soupeři nevyfoukli, než se 
dostanete znovu na tah. 

Vždy na konci tahu hráče se karty z prvních 
pozic odstraní a všechny zbylé karty se 
posunou a doplní novými. Po vyčerpání zásoby 
karet daného věku tento věk končí a začíná 
další epocha v dějinách lidstva.

VOJENSKÉ AKCE
Jestli jste z předchozího popisu nabyli 

dojmu, že vás čeká veskrze mírumilovná hra, 
musím vás bohužel vyvést z omylu. Hned od 
začátku máte v každém kole kromě civilních 
také vojenské akce. Za ně si můžete brát 
vojenské karty, najímat si armádu a případně 
také poškádlit své soupeře. Pokud jste na tom 
vojensky lépe, můžete na soupeře zapůsobit 
nějakou tou agresí, případně později během hry 
mu i vyhlásit válku. Zatímco agresí soupeři 
nanejvýš zbouráte budovu nebo šlohnete pár 
surovin, taková válka o kulturu už je zcela jiný 
tabák.

Mezi vojenskými kartami jsou také karty 
událostí. S jejich pomocí si můžete opravdu 
zahrát na bohy. Události se připravují na tzv. 
balíček budoucích událostí. Těm, které jednou 
připravíte, už nikdo neunikne. Netušíte ale 

v jakém pořadí a kdy události z balíčku 
nastanou! Klidně se vám může stát, že událost, 
na kterou jste se tak těšili, poškodí nejvíce 
právě vás.

KOUPIT NEBO NEKOUPIT?
Pokud jste článek poctivě dočetli až sem, 

pak bude asi rozhodování jednoduché. Než ale 
poběžíte do nejbližšího hračkářství, uvědomte 
si, že to není oddychovka na půl hodiny. 
„Civka" je komplexní hra a žádá si tedy od 
hráčů značnou časovou investici. Na druhou 
stranu jim tuto investici vrací maximálně 
zhodnocenou ve formě skvělé zábavy. 

Autor vás kolo co kolo nutí provádět důležitá 
rozhodnutí. Co teď? Vylepšit vědu dostavěním 
univerzity, zlepšit ekonomiku dalším dolem 
nebo raději řešit sílu? Pokud máte rádi 
budovací hry a dokážete si na svůj koníček 
vyšetřit čas, je pro vás Through the Ages jasná 
volba.

Ladinek








VLÁČKOVÉ HRY
Protože ekonomických her s vláčkovou 

tématikou je celá řada, řekněme si nejprve 
stručně něco o nejbližších příbuzných Steamu. 
Jak jsem již uvedl v úvodu přímým předkem 
Steamu je Age of Steam. Od svého otce 
dostala hra do vínku zajímavé, ale k hráčům 
velmi tvrdé, herní mechanismy. Age of Steam je 
k hráčům nemilosrdný a každou chybu tvrdě 
trestá. Ne každý má chuť na tak intenzivní 
mozkové cvičení. Ve Steamu autor vyslyšel tyto 
připomínky a hra obsahuje dvě herní varianty. 
Základní hra je výrazně přívětivější a tím také 
přístupnější širšímu okruhu hráčů. Náročnější 
variantu doporučujeme spíše opravdovým 
nadšencům, kteří si nelítostný vzájemný souboj 
dokáží naplno vychutnat.

Kromě taťky má Steam ale také staršího 
bratříčka. Je jím i u nás známý Railroad 
Tycoon. Také tato hra se snaží zabalit základní 
principy do atraktivnějšího hávu. Protože je 
určena opravdu každému, láká hráče jednak 
svým vzhledem (opravdové umělohmotné 
mašinky, obrovská mapa severní Ameriky), 
jednak úpravami pravidel. 

Railroad Tycoon se opravdu příliš nepotatil. 
Hra obsahuje několik nových kontraverzních 
prvků, které ji sice dělají zajímavější, zároveň 
ale dramatickým způsobem zvyšují náhodu ve 
hře (karty úkolů, absence dražby o další pořadí 
v kole).

ZÁSOBOVÁNÍ VELKOMĚST
O příbuzných jsme se zmínili, pojďme se 

nyní podívat na samotný Steam. Jak jsme se již 
zmínili, jedná se sice o vláčkovou hru, ale 
stavění tratí má jediný důvod – co nejvíce 
vydělat. Na čem? Na tzv. „odvozu" zboží.

Nejedná se vlastně o jednorázový odvoz, ale 
o pravidelné zásobování velkoměst zbožím. 
Každé z nich poptává nějaký druh zboží a za 
jeho pravidelné dodávky je ochotno dobře 
zaplatit. Zároveň se na začátku na každém 
velkoměstě nachází určitý počet zboží, které se 
v něm produkuje. Jakmile je propojíte železnicí 
a budete mít dostatečně silno lokomotivu, 
můžete jim zboží dodat, 

Samozřejmě každý úsek trati, přes který jim 
je bodete vozit, si můžete pěkně naúčtovat. 
Zájem o zboží mají obyvatelé velkoměsta 
dokonce tak velký, že si klidně můžete 
k dopravě zvolit i výrazně delší trasu a cenu jim 
tak pěkně osolit. Lze využít i nějaký ten úsek 
cizí trati, v tom případě ale samozřejmě musíte 
pronájem uhradit jejímu majiteli. Vše má ale 
svoji míru, takže nemůžete se zbožím projíždět 
jedním městem víckrát nebo zkusit projet jiným 
velkoměstem, ve kterém shání stejný druh 
zboží. Takový vlak prostě už dál nepustí...

Ziskem si můžete zvýšit svůj příjem nebo si 
za  něj přidat vítězné body. Většinou se ze 
začátku snažíte vyhrabat z dluhů, které máte 
z půjček na stavbu tratí a teprve v další fázi hry 
můžete věnovat pozornost nějakým těm bodům.

ZÁKLADNÍ A PLNÁ HRA
Pravidla hry obsahují dvě verze. Základní je 

přesně tou variantou, po které hráči již dlouho 
toužili. Je vyrazně méně náročná než její 
předchůdce a zároveň hru nekazí příliš mnoho 
náhodných prvků jako je tomu u Railroad 
Tycoonu. Cesta k úspěchu stále vede 
především přes promyšlené tahy a dobře 
zvolený plán.

Plná verze se pravidly blíží původnímu Age 
of Steam. Jedinou výraznější změnou je 
oddělení příjmů od vítězných bodů. 

Vás bude asi více zajímat, čím se liší 
základní a plná hra Steamu. V základní hře 
chybí dražba práva výběru akce a pořadí 
v kole, můžete si půjčovat dle libosti i v průběhu 
kola (úroky platit musíte i tak :-)) a navíc platíte 

na konci kola ještě údržbu vaší lokomotivy. 
Stručně řečeno, když uděláte chybu v plné 
verzi, tak se to s vámi nejspíše už potáhne až 
do konce partie. Na druhou stranu máte větší 
kontrolu nad výběrem akcí a pořadím v kole 
(tedy když jste ochotni si něco připlatit).

HODNOCENÍ
Zkladní verzi mohu vřele doporučit 

každému. No a pokud se vám práce 
železničního barona zalíbí, pak právě pro vás 
Wallace připravil náročnější variantu. 

Hrací plán je oboustranný, stavět železnice 
můžete v Severní Americe nebo v Porýní. 
Ostatně postavit vlastní železnici do Essenu, to 
je panečku už nějaká výzva! A když to 
napoprvé nedopadne nejlépe, prostě si 
připomeňte v pravidlech citovaná slova George 
Stephensona:

„Nadšení pro železnici je tak velké, že 
spousta kolejí se pokládá tam, kde se to ani 
nevyplatí." 

Ladinek
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STEAM
VĚK PÁRY JE ZPÁTKY A V PLNÉ SÍLE!



Days of Wonder prinieslo hráčskemu svetu 
nejednu peknú vec. A tak keď som sa dopočul, 
že sa chystajú prerobiť a znovu vydať hru Vinci, 
zajastril som ušami. Vinci od Philippe Keyaertsa 
o strete civilizácií a ich šírení patrila medzi málo 
hrané, ale predsa len pre pár ľudí obľúbené hry 
– príliš roznecovala vášne, najmä u tých, ktorí 
nedokázali so smiechom zniesť nechutný vpád 
inej civilizácie do nekrytej zálohy a začali to 
brať osobne. 

Vinci mala pár múch (grafikou a komponenta-
mi počínajúc, viditeľným počítadlom bodov 
znevýhodňujúcim vedúceho hráča pokračujúc, 
až po slabú atmosféru), ale tu i tam sme sa ju 
zahrali. Inu, s kriticky nastaveným porovnáva-
cím postojom sme rozbalili škatuľu s názvom 
Smallworld.

Prvý nás zaujal hrací plán – teda vlastne hra-
cie plány. Smallworld môžu hrať dvaja až piati 
hráči a pre každý z týchto počtov je v hre samo-
statný plán, líšiaci sa najmä veľkosťou (čo pri 
hre, ktorá je najmä o vzájomných konfliktoch 
znamená, že sa v žiadnom počte nemôžete len 
tak poflakovať po mape – svet je malý, primalý). 
Príručné prehľadové kartičky, kôpky „víťazných 
mincí“ (slúžia aj ako platidlo, aj ako víťazné 
body), kocka, kopa špeciálnych komponentov 
(dúpätá, nory, pevnosti, hory, drak, hrdinovia, tá-
bory), všetko krásne uložené. 

Ale chňapli sme najmä po tom, čo malo hre 
dodať atmosféru a na čo sme sa tešili: 14 rôz-
nych rás (reprezentovaných okrem kartičiek 
popisujúcich rasy aj kopou žetónikov 
príslušných kreatúr) a 20 rôznych špeciálnych 
schopností. Amazonky, obri, trpaslíci, hobiti, 
elfovia, ľudia, ghúlovia, škreti, krysiaci, trolovia, 
kostlivci, čarodejníci, kúzelníci a tritoni, do-
plnení možnosťou vymyslieť si vlastnú rasu. 
Každá rasa niečím typická, niečím výnimočná. 
No najprv k samotnej hre:

Po vybratí príslušnej mapy sa na ňu rozložia 
chúďatá domorodci (zahynú veľmi skoro, do 
jedného) a hory. Zo zamiešaných kôpok rás a 
schopností sa vyloží do ponuky päť párov (rasa 
a schopnosť). Z nich si prvý hráč vyberá – ak 
sa mu páči iná, než prvá možnosť, musí za vý-
ber inej zaplatiť. Na základe údajov na 

vybranom kombe si naberie svojich chlapíkov 
(alebo ženské, ak sú to amazonky) – každá 
rasa a schopnosť udáva iný počet. A ide sa na 
vec, dobývať svet! 

Na dobytie jedného územia potrebujete jedné-
ho bojovníka, za každého obrancu (domorodcu, 
či protihráča), alebo horu či pevnosť musíte pri-
dať ďalšieho bojovníka (obrancovia odchádzajú 
– prvý preč z hry a ostatní k vlastníkovi, pripra-
vení zapojiť sa do bojov v jeho ťahu). Položíte 
príslušný počet bojovníkov na územie a ďalej po-
užívate zvyšných na dobytie ďalších území, až 
kým nevyčerpáte všetkých. Pri poslednom do-
bývaní si môžete pomôcť aj kockou (príjemne 
zapojený náhodný element, neruší a nenaru-
šuje vyváženosť, skôr osviežuje). Po dobytí 
všetkého, čo sa dalo, si preskupíte sily podľa 
toho, ktoré územia je potrebné brániť a potom 
je už iba príjemné nabratie bodov (podľa počtu 
území a špeciálnych vlastností).

Nasleduje ďalší hráč, ktorého čaká v podsta-
te to isté, akurát s inou rasou a schopnosťami. 
Rasy majú rôzne vlastnosti – viac bojovníkov 
na boj, body za získanie istého typu územia, 
neumieranie, ľahší útok z hôr, opevnenia, bonu-
sy za zabíjanie, niektorí sa dokonca množia 
tým, že premôžu súpera, ďalší ukecávajú iné 
rasy, aby sa pridali k nim... 

Špeciálne schopnosti sú taktiež rozmanité – 
vražední berserkri, diplomati zabezpečujúci 
mier, hrdinovia brániaci územie, drak čo premô-
že každú obranu, jaskyniari pod zemou... No a 
isto si viete predstaviť, aké krásne kombinácie 
môžu vznikať, v podstate pri každej možnosti 
máte pocit, že je silná.

Jedným z najkrajších mechanizmov hry je 
úpadok. Ak vás vaša rasa omrzela (alebo ako 
správny taktik viete, že nadišiel ten čas), môže-
te vyhlásiť úpadok – dané kolo nehráte, iba 
pootáčate svojich bojovníkov na rubovú stranu 
(a ponecháte len jedného na každom vašom 
území) a dostanete body. Ale ďalší váš ťah 
bude zábavný, budete si totiž vyberať novú 
rasu so schopnosťami a vbehnete do sveta kde 
sa vám len zachce (to znamená väčšinou do naj-
slabšieho miesta protihráča). Za hru bežne hráč 
vystrieda dve rasy, zriedkavo aj tri.

Hra končí dohratím istého počtu kôl (rôzny 
pre rôzny počet hráčov), kto má najviac víťaz-
ných bodov, zvíťazil. 

Samozrejme v obmedzenom rozsahu tohto 
predstavenia hry nebolo možné spomenúť 
mnohé vychytávky a drobné pravidielka, na tie 
sa vrhnite sami, ak sa vám hra zapáčila.

Grafika hry je vydarená, bohatá, jedinou chy-
bičkou krásy je ťažšia viditeľnosť niekorých rás 
na preplnenej mape. A materiál je všetok kva-
litný – v podstate je hra hodná tú sumičku, čo 
za ňu predajcovia pýtajú.

A na záver, najmä pre tých, ktorí si nemohli 
vychutnať krásny zmysel a dvojzmysel názvu a 
podnázvu hry. Svet Smallworld je naozaj malý, 
primalý pre všetky hordy, tlupy, bandy a svorky. 
A je svetom plným krvavých mlátičiek (slaugh-
ter), ale aj smiechu (laughter) a zábavy. My si 
ju užívame. Dajte si aj vy.

Peter Černák z iHRYsko.sk
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SMALLWORLD
IT'S A WORLD OF (S)LAUGHTER AFTER ALL!



 CO DOSTANETE?
Ve dvou umělohmotných krabičkách, které 

by klidně mohly stejně dobře jako Esians sloužit 
klasickým piketovkám, naleznete pravidla a 64 
povedeně ilustrovaných karet. Zhlédnete-li 
takto zabalenou hru, nemůžete se zbavit pocitu, 
že se naplnilo staré úsloví „Jedna málo, dvě 

moc.“ Při troše dobré vůle není problém Esians 
sbalit do jedné z krabiček, což je u hry apelující 
na mobilitu o dost praktičtější. 

Pravidla tvoří čtyři hustě popsané černobílé 
listy formátu A4. Chvilku sice trvá, než je 
přečtete, ale co se obsahu týče jsou psána 
docela dobře. Opravdu zarážející je ovšem 
jedna z posledních vět, která by se dala volně 
interpretovat jako „na co pravidla zapomněla, 
případně místa, která nejsou úplně jasná, si 
vyřešte sami“. A brouk do hlavy je úspěšně 
nasazen. Člověk se poté nemůže zbavit pocitu, 
že ve hře musí zákonitě něco nefungovat. 
Přece když na to upozorňují pravidla...

BALÍČEK KARET  
Karty jsou opravdu vyvedené. Napoprvé si 

projedete balíček a budete se kochat draky, 
loupeživými rytíři a podobnými stvůrami. 
Později oceníte bezchybně fungující designe. 
Okraje karet ukazují o jakou kartu se jedná, text 
pod obrázkem určuje zvláštnosti při hraní dané 
karty, v levém dolním rohu jsou vypsány tresty 
za zběhnutí z boje a v pravém symboly mečů, 
dýk a kouzelnických hůlek potřebné 
k vyhodnocování soubojů. Nejčastějším 
operacím ve hře jsou přiřazeny speciální 
ikonky, což nemalou měrou přispívá ještě 
k větší přehlednosti.

Dle barvy okraje se dají karty rozdělit na čtyři 
typy. Zelené  (dobrodružství) upřesňují, kolik 

nepřátel na vás půjde, upřesňují průběh boje, 
řeší odměny za zabití nepřítele, případně 
tresty, pokud se pokusíte zbaběle utéci. Modré 
představují ne/přátele. Žlutý okraj mají 
předměty a červený kouzla. Navíc jsou zde 
ještě tři karty postav, za které hrajete: čaroděj, 
bojovník a zloděj.

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE

ESIANS
ZÁBAVA PRO JEDNOHO



JAK TO FUNGUJE?
Herní mechanismus je velice jednoduchý. 

Vyberete si postavu, určíte jí, kolik bude mít 
životů a kolikrát chcete prolízat balíček karet. 
Kromě „zbabělého“ útěku z boje a použití 
vzácně se vyskytujících přátel a přemětů, je to 
jedno z mála rozhodnutí, kterými můžete 
ovlivnit hru. Od této chvíle už budete jen lízat, 
lízat a lízat. První se snažíte prolízat k zelené 
kartě dobrodružství. Čím později se vám to 
podaří, tím blíže jste k vítězství. Okouknete ji a 
ta vám určí, v kolika následujících kartách 
hledáte nepřátele. Každý z nich má na sobě 
popisek se svou zvláštní schopností, odměnou 
za jeho zabití, obranné číslo a útočné 
číslo s ikonou dýky, meče nebo hůlky, dle toho, 
kterou zbraň smí používat. Když je 
dobrodružství zaplněné nestvůrami, může začít 
boj. 

ODVÁŽNÝ SOUBOJ
V souboji líznete tolik karet, kolik ukazuje 

útočné číslo nepřítele. Na těchto kartách se 
mrknete, kolikrát je vpravo dole zobrazen 
symbol zbraně, kterou je nestvůra schopna 
bojovat. Pokud součet těchto symbolů 
převyšuje vaše obranné číslo, ztrácíte život, 
pokud ne, můžete stejným způsobem útok 
opětovat. Za vyhrané dobrodružství dostanete 
odměnu popsanou na kartě, většinou se jedná 
o možnost najít v určitém počtu karet předmět. 

ZBABĚLÝ ÚTĚK
Druhá varianta, pokud se necítíte na souboj, 

je odstoupit z celého dobrodružství a vysloužit 
si trest. Dle čísla u něj uvedeného líznete x 

karet a v jejich levém dolním rohu se dozvíte, 
co vás postihne. Tresty jsou celkově čtyři. 
Nemusí se stát nic, můžete získat více 
protivníků v dalším boji  nebo nezískáte příště 
odměnu případně ztratíte život. 

Když vyřešíte jedno dobrodružství, hledáte 
další, nalížete do něj potvory... a lížete a lížete, 
dokud z toho nebudete úplně vylízaní.

RŮZNÉ POSTAVY
Partie se od sebe liší dle toho, za kterou 

postavu hrajete. Každá z nich totiž má svoji 
zvláštní schopnost. Bojovník je nejsilnější a 
může jednou za hru zvýšit svoje útočné 
i obranné číslo, čaroděj může kouzlit (ve 
čtyřech následujících kartách najít kouzlo a 
aktivovat ho), jednou za hru může kouzlit 
dvakrát za sebou, zloděj může ze jeden 
odhozený předmět vyhrát potyčku bez boje a 
jednou za hru to smí udělat dokonce zdarma.

Na první partie je dobrý asi válečník. Jak už 
to u takovýchto postav bývá, cíl je jasný – mlátit 
kolem sebe hlava nehlava. O něco složitější je 
čaroděj, i když podle mých zkušeností má 
daleko  větší šanci vyhrát. Kouzlením odemílá 
z balíčku nejvíce karet za kolo, i když je pravda, 
že moc ran opravdu nevydrží. Na chuť je velice 
těžké přijít zloději. Podplácení by bylo 
zajímavé, kdyby nebylo až tak těžké zmocnit se 
nějakého předmětu.

Kouzla i vlastnosti předmětů jsou poměrně 
slušně vyváženy. Povětšinou propůjčují 
postavám vlastnosti jiných postav nebo 
poškozují nepřátele. Nepoměr je snad jen 
v tom, že v průměrné hře hrané například za 
čaroděje se zahraje daleko více kouzel než se 
získá předmětů.

SAKUM, PIKUM...
+ karty jsou dělány jako stoprocentně funkční
+ krásné ilustrace
+ zajímavé využití náhody
+ skladnost
- malý podíl hráče na dění ve hře
- ne moc vysoká znovuhratelnost

HODNOCENÍ
Vyřknout nad Esians ortel je poněkud 

problematičtější než by se zdálo. Záleží totiž, 
co od něj čekáte. Pokud jste typ hráče, který 
rád ovlivní svůj výsledek ve hře, Esians se vám 
rozhodně líbit nebude. Velice zjednodušeně 
řečeno v podstatě se totiž nejedná o nic jiného 
než tahání náhodných karet z balíčku a 
porovnávání jejich hodnot. Na druhou stranu 
pokud přistoupíte ke hře s tvůrčím nadšením, 
můžete být mile překvapení. Vymyslet si svoji 
variantu s připravenými komponenty může být 
opravdu zábavné – místo prolízání balíčku si 
dáte za cíl zabít určitou postavu, hrajete se 
všemi postavami a každá z nich má jen jeden 

život... Stačí se jen ponořit a nechat se unášet 
do světa fantasy. Bohužel je to jako s poličkou. 
Můžete jít do některého z hobby obchodů, 
koupit si vše potřebné a doma si ji udělat více 
méně úspěšně, budete mít radost, že jste to 
zmákli. Většina lidí si ovšem raději připlatí za 
truhláře a nechá si udělat poličku od začátku 
do konce.

Eklp Fištrónek
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ČO SKRÝVA ŠKATUĽA
Anglickú verziu hry Dust vydalo 

vydavateľstvo Fantasy Flight Games, čo tým 
z vás, ktorí sú znalí hier, isto evokuje kvalitné 
ilustrácie a komponenty. A táto hra z radu 
nevystupuje: v krabici nájdete veľkú hernú 
plochu zobrazujúcu mapu sveta rozdelenú na 
územia a pravidlá. Pod nimi sa nachádzajú 
ďalšie komponenty – desať kociek, akčné karty, 
pár žetónov z lisovaného kartónu a cez 800 
figúrok rôznych jednotiek. Figúrky sú síce 
menšie, ale pekne vymodelované, ľahko sa 
rozlišujú a aj vo veľkom množstve sa zmestia 
na hraciu plochu. Ilustrácie vychádzajú 
z komiksu s rovnakým názvom ako má hra 
Dust.

PRÍBEH
Hra Dust vás zavedie do roku spred začiatku 

druhej svetovej vojny (1938), keď nemecká 
expedícia niekde pri južnom póle objavila 
mimozemskú vesmírnu loď aj s jedným žijúcim 
členom posádky. Vedci začali nové technológie 
skúmať a špióni zo všetkých strán konfliktu sa 
snažili získať informácie o nových poznatkoch. 
Postupne boli objavené náleziská veľmi silného 
zdroja energie. Týchto nálezísk je ale málo a sú 
roztrúsené po celej planéte. Čoskoro po 
objavení nálezísk vyvinuli vedci nové zbrane 
využívajúce nový zdroj energie. Tieto objavy 
viedli k rozpadu existujúcich aliancií a vzniku 

nových. V tomto okamihu vstupujú do hry hráči 
ako vodcovia jednotlivých frakcií, ktoré bojujú 
o nadvládu na Zemi. Príbehové pozadie hry je 
zaujímavé a zobrazuje, prečo sa bojuje. Malou 
nevýhodou hry a možno nevyužitý potenciál je 
to, že hra nie je prepojená s príbehom. Takéto 
prepojenie by jej mohlo dodať ďalší rozmer. 
Táto nevýhoda však vôbec neovplyvňuje 
požitok z hry.

AKO SA HRA HRÁ?
Hra je rozdelená na kolá, počas ktorých 

hráči vykonávajú svoje ťahy  presuny armád, 
produkciu nových jednotiek a taktiež bitky  
 nepriateľskými armádami. Na začiatku 
každého kola sa určí poradie hráčov pre dané 
kolo tým, že každý hráč zahrá jednu akčnú 
kartu. Táto akčná karta určuje hráčovi okrem 
iniciatívy aj maximálny počet útokov v dané 
kolo, maximálny počet presunov v dané kolo, 
počet bonusových produkčných bodov a 
špeciálnu schopnosť. Špeciálna schopnosť 
môže ovplyvňovať boje (napríklad pridaním 
kociek pre konkrétny typ jednotiek, znižovanie 
strát), produkciu, umožňovať špeciálny typ 
presunu alebo útoku. Po určení poradia pre 
dané kolo odohrá každý hráč podľa poradia 
všetky svoje fázy. 

Prvou fázou je produkcia. Koľko toho hráč 
vyprodukuje záleží na počte produkčných 
bodov, ktoré mu vyprodukuje hlavné 

mesto/mestá a fabriky plus bonusové 
produkčné body z akčnej karty. Zaujímavosťou 
je, že samotná fabrika nestačí na produkciu. 
Ku každej fabrike, ktorá dané kolo produkuje 
musí mať hráč aj zdroj energie. Tieto zdroje 
energie sú roztrúsené po celej mape a sú 
nedostatkovým tovarom. Po tom, ako hráč zistí 
koľko má produkčných bodov, môže začať 
produkovať nové jednotky (od najlacnejšej – 
tank, až po najdrahšiu – bombardér), fabriky 
alebo akčné karty. 

Druhou fázou je fáza pohybu. Počas tejto 
fázy môže hráč presunúť toľko skupín jednotiek 
z jedného svojho územia na iné svoje územie, 
koľko presunov mu umožňuje akčná karta. 
Pričom skupina jednotiek sa môže presunúť 
cez ľubovoľný počet hráčových území, jedinou 
podmienkou je, že tieto územia musia byť 
medzi sebou spojené. Ako ste si všimli v tejto 
fáze sa nepresúva armáda na nepriateľské 
územia.

Na presun armád na nepriateľské územia, 
čiže inými slovami útočenie, slúži tretia fáza. 
Hráč môže opäť vykonať len toľko útokov, 
koľko mu umožňuje akčná karta, ktorú zahral 
na začiatku kola. Po presunutí zvolenej armády 
na nepriateľské územie začína boj. Ako prvá 
činnosť sa v boji určí taktická výhoda, čiže 
ktorá strana bude útočiť ako prvá. Strana 
s taktickou prevahou hodí kockami, ktorých 
počet určuje počet a typ jej jednotiek v boji, a 
odstráni druhej strane toľko jednotiek, koľko 
padlo na kockách zásahov. Rovnako postupuje 
aj druhá strana. Hodí kockami a odstráni 
nepriateľovi jednotky. Po prvej výmene má 
každá strana možnosť namiesto hádzania 
kociek (útoku) ustúpiť až s polovicou svojich 
jednotiek v boji na svoje územie. Boj trvá, až 
kým na území nezostanú jednotky len jednej 
strany. Zaujímavosťou ničenia jednotiek je, že 
niektoré lacnejšie jednotky chránia drahšie 
jednotky pred zničením. Napríklad ak má hráč 
v boji aj tanky aj mechy, musí mu súper najprv 
zničiť všetky tanky až potom môže začať ničiť 
mechy. 

Po tom ako hráč odohrá všetky tri fázy 
nasleduje ďalší hráč v poradí. Po odohratí fáz 
posledným hráčom v danom kole nastáva 
bodovanie. Body sa získavajú za držanie 
hlavných miest, zdrojov energie a prevahy 
v troch oblastiach: počet fabrík, počet vodných 
území a počet území na pevnine. Hra končí ak 
niektorý z hráčov nazbiera potrebný počet 
bodov, ktorý závisí na type hry a počte hráčov. 
Väčšinou sa pohybuje medzi 30 a 50 bodmi. 
Ďalšou zaujímavosťou tejto hry, ktorá priamo 
súvisí s bodovaním, je možnosť útočiť na 
nepriateľské/neutrálne hlavné mestá. V prvej 
polovici hry sa na hlavné mestá nemôže útočiť. 
Hráči, ktorí sa dostanú so svojim počtom bodov 
do druhej polovice môžu útočiť na hlavné 
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DUST
"BOJ O ZEM - KEBY SA HISTÓRIA VYVINULA INAK"



mestá. V momente keď niekto zaútočí na 
hlavné mesto, môžu na hlavné mestá útočiť aj 
hráči, ktorí majú menej ako polovicu bodov.

HODNOTENIE
Hra nás pri hraní bavila a určite bude baviť 

skupinu kamarátov, ktorý si chcú oddychovo 
zabojovať o vládu nad svetom. Pravidlá síce 
neopisujú diplomatický aspekt tejto hry, ale 
nenechajte sa mýliť, je tam. Síce nie je 
podporovaný pravidlami, ale v dobrej skupine 
hráčov určite nebudú chýbať prosby, aby niekto 
niekomu neútočil na konkrétne územie, 
nevraživé pohľady a sľuby odplaty za zákerné 
útoky, dohody o neútočení alebo spojenectve, 
ako aj porušovania týchto dohôd. Jednoducho 
povedané Dust nie je pre niekoho, kto si rád 
buduje ekonomiku a neočakáva priamy útok od 
suseda, ale pre niekoho, koho zákerný útok 
nerozhodí a agresorovi sa náležite pomstí, či 
už silnejším priamym útokom na pohraničné 
územia alebo taktickým útokov v strede 
nepriateľského územia.

PLUSY A MÍNUSY
+ pekné spracovanie
+ veľký počet jednotiek
+ jednoduché, ale zaujímavé boje
+ akčné karty
+ skoro nemožná eliminácia hráča
+ bodový systém
- dlhšia hracia doba (3 – 4 hodiny)
- občasné dlhšie čakanie na ťah súpera
- veľká krabica
- červené a oranžové jednotky sa niekedy 
ťažšie rozlišujú

Marián Gablovský






Warrior Knights je diplomaticko-strategická 
stolná hra pre 2 až 6 hráčov, pričom platí, že 
čím viac hráčov, tým viac zábavy. Každý hráč 
sa vžije do role stredovekého baróna, ktorý sa 
usiluje o získanie trónu a koruny pre seba. K 
tomu bude potrebovať nielen svojich štyroch 
verných vojvodcov, početné žoldnierske vojsko, 
podporu cirkvi ale najmä politické a 
diplomatické schopnosti. Na konci je za kráľa 
korunovaný barón, ktorému sa podarilo získať 
najväčší vplyv v zemi. 

Komplexné, no nie príliš zložité pravidlá 
umožňujú hráčom robiť všetko, čo stredoveký 
mocichtivý zemepán potrebuje: dobýjať mestá a 
následne ich spravovať, získavať si podporu 
ľudu či cirkvi, vybrať sa na krížové výpravy do 
ďalekých krajín a samozrejme útočiť na 
ostatných hráčov – barónov. Samotné boje, či 
už poľné bitky alebo obliehania, sú 
vyhodnocované bez kociek pomocou kariet. Ak 
dokáže hráč blafovať a správne odhadnúť 
svojho súpera, jeho šance na úspech sú o to 
väčšie.

Okrem verbovania vojakov a dobýjania miest 
sa však baróni raz za čas musia aj stretnúť na 
sneme, kde sa rozhoduje o dôležitých 
zákonoch, návrhoch a funkciách. Tu sa ukáže, 
akú majú podporu svojho ľudu, keďže samotné 
hlasovania snemu prebiehajú formou skrytých 
ponúk volebných hlasov. Rázom sa tak môže 
stať, že hráč ktorý nevenoval dosť pozornosti 
politike, skončí bez významných titulov a 
funkcií. 

V stredovekej spoločnosti samozrejme 
nesmie chýbať ani cirkev. Jej priazeň pomáha 
hráčom ovplyvňovať udalosti, ale nič nie je 
zadarmo. Zanedbávanie duchovných 
povinností môže skončiť záhadnou chorobou, 
hladomorom či dokonca vyhlásením za kacíra.

V hre sa toho deje ešte oveľa viac – 
zámorské expedície, vzbury, podplácanie... 
Neskúseným ašpirantom na kráľovský trón sa 
môže tento stredovek zdať trochu zložitý, 
avšak plánovanie stratégií a kutie piklov rýchlo 
prejde do krvi.

Samotná dĺžka hry závisí od počtu hráčov, 
no aj pri väčšom počte tých štyri - päť hodín 
ubehne ako nič. Vysoká interakcia medzi 
hráčmi je zaručená – spojenectvá sú 
nestabilné, dohody s ostatnými hráčmi nutné a 
na konci sa kráľom môže stať iba jeden!

Juraj Sulík
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WARRIOR KNIGHTS



MATERIÁL
Reiner Knizia před časem prohlásil, že se již 

nebude věnovat hráčským hrám, ale bude 
vymýšlet hry pro širokou veřejnost. Svému 
slovu skutečně dostál a tak na nás jeho jméno 
poslední dobou vyskakuje ze spousty krabic. 

Ovšem Knizia nepatří k nejuznávanějším 
autorům her náhodou a tak stále najdeme mezi 
jeho novými nápady opravdu vydařené kousky. 
Jedním z nich je právě hra Fits.

PRINCIP HRY
Hry vychází z veleúspěšné počítačové hry 

Tetris, která před lety vtrhla na monitory 
počítačů. Jenže má vůbec smysl něco 
takového jako Tetris převádět do deskovky? 

Samozřejmě, že ne. Ovšem pokud se autor 
Tetrisem nechá inspirovat a přijde s novými 
zajímavými prvky, které spojí s osvědčenými 
"blokusovými" dílky, nový herní hit je na světě.

Stejně jako v Tetrisu hráčům postupně 
"padají" na hrací plán dílky, které je třeba co 
nejšikovněji umístit. Oproti Tetrisu si hráči 
mohou dílek nejen rotovat, ale i převracet. 
Naopak zakázáno je zasunutí do strany.

HERNÍ KOMPONENTY
V tuto chvíli je potřeba zmínit se o tom, jak je 

celá hra vyrobena. Hráčská deska je sestavena 
ze dvou plastových dílů. Ten horní je 
z průhledného plastu, pod nějž se dává karton 
s předtištěným vzorem. Vše je velmi chytře 

vymyšleno tak, aby dílek do "šachty" snadno a 
správně zapadl. Deska se mírně svažuje 
směrem k hráči a navíc obsahuje svislé drážky. 
Čtverečky, ze kterých se skládají dílky, mají 
mezi sebou malé prohlubně (stejně jako dílky 
v Blokusu), takže na desce drží a nesjíždí do 
strany. Dílky jsou vyrobeny z poměrně tvrdé a 
těžké umělé hmoty příjemné na omak.

Celkově musím říci, že u mála her jejich 
hratelnost tak výrazně závisí na jejich 
produkčním zpracování. Celkový dojem např. 
z její kartonové verze by byl výrazně slabší.

PRINCIP HRY
Pojďme se ale konečně podívat, jak to 

vlastně funguje. Všichni hráči mají stejnou sadu 
pentominových dílků. Před začátkem hry si 
vylosují startovní kartičku s jedním z dílků. Ten 
se stává jejich startovním dílkem a je do šachty 
umístěn jako první. Nyní se zamíchá sada 
kartiček odpovídajících dílkům a určí se tak 
pořadí, ve kterém budou dílky padat do šachty.

Hráči se vždy současně rozhodnou, zda 
dílek použijí a pokud ano, kam a jak natočený 
ho nechají spadnout. Rozhodování, co s dílkem 
podniknout, záleží především na tom, jaké kolo 
hry se právě hraje, tj. který ze čtyř úkolů právě 
hráči plní.

RŮZNÁ ZADÁNÍ
V prvním kole jde téměř o klasický Tetris. 

Cílem je vytvořit co nejvíce zcela zaplněných 

řad, každá je za jeden bod. Naopak za každé 
nezaplněné políčko hráč o bod přichází. Není 
tedy zas tak úplně neobvyklé (zejména 
v prvních hrách) skončit třeba i v záporných 
číslech.

V dalších dvou kolech již nejde o to zaplnit 
celé řádky. Hráči se snaží zakrýt všechna 
políčka až na ta s černými čísly v bílém kruhu. 
Ta jim naopak dávají body. 

Ve třetím kole situaci ztěžují zákeřné černé 
kruhy s číslem -5. Právě o kolik bodů hráč 
přijde, když takové pole zůstane viditelné.

V poslední kole je na kartonu nakresleno pět 
dvojic symbolů a hráči se snaží aby zůstala 
vidět celá dvojice. Když už je hráč okolnostmi 
přinucen jeden symbol z páru zakrýt, pak je 
naopak důležité schovat i ten druhý, protože 
samotný viditelný symbol jej o body připraví. 

Samozřejmě ve všech kolech je potřeba 
poctivě zakrývat neutrální pole označená 
kruhem v barvě hráče.

MÁTE CHUŤ NA DALŠÍ?
Zdá se vám to málo možností? Nebo snad 

příliš jednoduché? Právě pro vás je tu 
neoficiální rozšíření hry, které vymyslel Ted 
Alpach a je volně ke stažení (odkazy najdete 
přímo na kartě hry v našem obchodě). 

Rozšíření obsahuje hned tři sady, kde první 
je variací na původní čtyři kola, druhá sada je 
jejich náročnější verzí a třetí sada přináší do 
hry další zajímavé prvky, jako třeba skládání 
slov apod.

Ladinek

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE






FITS
TETRIS NÁM VYSKOČIL Z MONITORU NA STŮL!



Wildlife je vedomostná hra vhodná pre 
všetkých, ktorí náučné hry obľubujú. Wildlife do 
sveta vedomostných hier vnáša nový trend a 
tým je spolupráca hracieho plánu a DVD 
prehrávača. Súčasťou hry sú dve DVD, na 
ktorých sa nachádzajú otázky a krátke videá 
o africkej divočine.

IDEME SA HRAŤ
Systém hry je jednoduchý. Každý hráč 

začína svojím džípom na jednom zo 
štartovacích polí. Podľa návodu na DVD a 
prehľadu pravidiel v úvode nosiča si pripravíte 
hrací plán a hra môže začať. Postupne si 
púšťate jednotlivé otázky, rozdelené do blokov 
po štyri. 

Každý hráč má tri žetóny (A, B a C), ktorými 
do 15 sekúnd musí určiť správnu odpoveď. Ak 
má pravdu, berie si kartu z balíčka. Vždy po 
jednej sérii otázok (teda po štyroch) je možné 
sa posunúť na hracom pláne.

Ako tento pohyb funguje? Na pláne je 
mnoho stanovísk. Na každom z nich sú 
zobrazené jednotlivé zvieratá z „veľkej päťky“ – 
lev, gepard, slon, nosorožec a byvol. Aby ste sa 
mohli posunúť na ďalšie stanovisko v poradí, 
musíte odhodiť karty tých zvierat, ktoré sú tam 
znázornené. Postupne sa ich počet zvyšuje a 
na poslednom stanovisku musíte mať všetky 
zvieratá „veľkej päťky“.

Okrem kariet zvierat sa v balíčku nachádzajú 
aj špeciálne karty. Ďalekohľad funguje ako 
žolík, môžete ním nahradiť ktorékoľvek zviera. 
Filmové kotúče vám umožňujú vytiahnuť si 
jednu kartu od súpera, prepichnutá pneumatika 
znamená pre protihráča stop v pohybe na jedno 
kolo. Proti „škodiacim“ kartám existuje obrana 
vo forme karty stanu.

OTÁZKY
Štvorica otázok sa vždy týka jednej témy, 

väčšinou konkrétnych druhov zvierat. Niektoré 

otázky bývajú doplnené krátkym videom, ku 
ktorému sa potom viaže konkrétna otázka. Po 
sérii otázok je nielen možné sa pohnúť ďalej 
v prípade, že máte vhodné karty, ale aj si 
karty s protihráčmi vymieňať. Posunúť sa 
môžete vždy na najbližšie voľné stanovisko, tj. 
ak na stanovisku pred vami už stojí váš 
protihráč, idete až na nasledujúce stanovisko.

ODPORÚČANIE
Wildlife, aj jeho „morský“ brat  hra Sealife 

fungujúca na rovnakom princípe, sú hry 
vhodné pre každého milovníka ríše zvierat, či 
morského života (ďalšiu zo série, Junglelife 
o zveroch džungle u nás ešte nezoženiete). 

Hra je oficiálne určená pre deti od ôsmich 
rokov, no ak máte podobne malé deti, bude pre 
vás vhodnejšia hra Sealife, ktorej súčasťou sú 
aj krátke zvukové stopy. K tým sa často viažu 
ďalšie otázky a hra je teda prístupnejšia aj 
menším deťom, ktoré sú schopné zapamätať si 
informácie z počutého. Každé DVD obsahuje 
400 otázok, hra sa teda tak skoro nevyčerpá. 

Vzhľadom na náhodu v ťahaní kartičiek a 
možnosti interakcie pomocou škodiacich kariet 
nevyhráva hru vždy ten najmúdrejší (alebo 
v prípade tipovania otázok najšťastnejší). 
V prípade, že vám tesne pred cieľom tá piata 
kartička nie a nie prísť, nie je výnimkou, že sa 
nakoniec teší vaša desaťročná sestra, ktorej 
jednoducho ten slon prišiel skôr. 

Ivana Černáková z iHRYsko.sk
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WILDLIFE
NA SAFARI ZA VEĽKOU PÄŤKOU



MATERIÁL
Krabice vydavateli trochu zbytečně 

nakynula, takže je vyšší než je u krabic 
„osadnického" rozměru obvyklé. Pokud ji 
nehodláte nosit v batohu, nemusí vám to ale 
vadit. Uvnitř najdete hrací plán, na kterém je 
zobrazena mapa Země a pod ní tři stupnice. 
Daleko více než herní plán vás ale na první 
pohled zaujme spousta velkých karet s obrázky 
zvířat. Ano, ve hře je plných 180 karet 
nadstandardní velikosti. Každá karta má 
z jedné trany zelený a ze druhé černý okraj. 
Zelené strany obsahují zvířata, která hráči 
obvykle znají, při použití zvířat z černé strany 
půjde občas do tuhého. 

JDEME NA TO
Jak už to obvykle u těch nejlepších her bývá, 

myšlenka hry je geniálně jednoduchá. Každý 
hráč má několik kostiček, které může použít 

k zisku bodů. Nejprve se vždy vybere karta 
zvířete. Ta je zasunutá do speciálního 
zásobníku, takže hráči vidí jen jméno zvířete, 
jeho obrázek, informaci o počtu oblastí, ve 
kterých žije ve volné přírodě, a další hodnocená 
kritéria (hmotnost, délka nebo výška a délka 
ocasu).

Nyní hráči postupně umisťují své kostičky na 
oblasti, ve kterých si myslí, že dané zvíře žije, 
nebo odhadují jeho další parametry. Když 
všichni utratili své kostičky nebo již nemají 
odvahu umístit další, dochází k vyhodnocení. 
Podle rozšířenosti druhu je stanovena výše 
bodů za správně určené oblasti. Také kostičky, 
které byly těsně vedle, přinesou majitelům 
alespoň poloviční body. Obdobně se vyhodnotí 
také hmotnost a délka. U těch jsou body 
pokaždé stejné. 

Naopak špatné tipy nepřinesou hráčům nic, 
a ještě je stojí použité kostičky. Každý hráč má 

ale nárok na jednu chybu, respektive jedna 
kostička se mu vždy vrátí. Navíc pro případ 
hodně nepovedeného kola je tu pravidlo 
o minimálním počtu kostiček (vždy máte 
k dispozci nejméně tři).

HODNOCENÍ
Fauna je velmi vydařená hra, kterou si oblíbí 

všichni milovníci přírody. Zvířat je ve hře 
opravdu dostatek, takže se nemusíte bát, že se 
vám brzo ohrají. Jediným problémem jsou texty 
na kartičkách, které jsou v němčině. Pokud 
tedy neznáte náhodou latinská jména zvířat 
nebo neumíte německy, musíte si poradit 
z obrázků. I přes tento handicap hru všem 
vřele doporučuji.

Ladinek






FAUNA
ZÁBAVNÁ VĚDOMOSTNÍ HRA O ZVÍŘÁTKÁCH

PŘEDSTAVENÍ HER A RECENZE



História nášho klubu siaha vlastne ešte 
niekoľko rokov pred jeho vznik. Začínali sme 
ako partička kamarátov, čo sa poznala 
z rôznych akcií (matematické sústredenia, 
kolegovia z práce, spolužiaci a spoluškoláci 
z gympla a podobne).  Niektorí z nás mali zopár 
hier (na začiatku ich vlastne nosil iba jeden 
človek) a stretávali sme sa približne 
v rovnakom čase v rovnakom podniku, kde sme 
sa hrali. 

Na začiatku sme teda hry vždy doniesli na 
stretnutie a večer ich odniesli domov. Napodiv 
nám stačilo iba zopár hier: spomínam si na 
Osadníkov, "základné" Carcassone, Bang!, 
Linie 1, Evo, Mávajíci ruce. Dokonca nás bolo 
na stretnutiach tak málo, že sme sa zvyčajne 
mohli hrať všetci naraz spolu 1 hru. Tento 
systém bol celkom fajn – aj sme sa zahrali, aj 
sme stretli kamarátov, aj sme mohli niečo zjesť 
a vypiť. 

Celé to však malo jednu vadu - a to otázku, 
v ktorom podniku sa stretávať. V tomto smere 
to bola bieda a nikde sme nevydržali dlhšie ako 
pol roka. Hľadali sme podnik, kde by nebolo 
nafajčené, ceny boli znesiteľné, miesta 
dostatok, aby sme nezavadzali štamgastom ani 
iným hosťom, a predsa sme neboli nikde vítaní. 

Raz nám otvorene povedali, že už nemáme 
chodiť, v inom podniku nám k polievke začali 
nosiť plesnivý chlieb a tak podobne. Takže nám 
bolo jasné, že potrebujeme iné priestory, kde 
môžeme fungovať. To bolo zrejmé o to viac, že 

sa nás postupne začalo stretávať čoraz viac, aj 
hry sme už nosili viacerí...

Ukázalo sa, že by bolo možné sa stretávať 
v priestoroch jednej neziskovky (YWAM), a 
akosi v tej dobe sme si povedali, že by bolo 
pekné si dohodnúť systém fungovania nášho 
herného klubu. Pár z nás sa zapojilo do 
formulovania akých takých stanov. Po mnohých 
komentároch a diskusiách sa zrodil náš klub 
dohodli sme sa na spôsobe fungovania tak, že 
každý z nás – zakladateľov a prvých majiteľov 
vloží do klubu hry za aspoň 3000 Sk, a že 
všetci, čo vložia hry do klubu, ostanú ich 
vlastníkmi v právnom zmysle, akurát hry budú 
k uložené v klubových priestoroch a k dispozícii 
majiteľom a členom klubu podľa stanov. Tak 
sme teda jedného februárového večera roku 
2005 podpísali stanovy čo považujeme za vznik 
nášho klubu.

Postupne sa k životu nášho klubu pridali 
rôzne aktivity – žili sme v presvedčení, že 
správny klub by mal zorganizovať z času na 
čas nejaký ten turnaj (neviem či to aj nebolo 
podmienkou nejakej "klubovej" zľavy, ktorú sme 
využili na nákup hier). Medzi prvá turnaje, na 
ktoré si spomínam, patril turnaj v Alhambre (to 
bolo v čase keď to bola čerstvá "hra roku") – 
vďaka tomuto turnaju sa na náš klub dostali 
ďalší ľudia, alebo turnaj v Bang!-u a 
v "ovečkách" ako voláme hru s nemeckým 
názvom Land untern.

Hieronym aka Juraj Slanička

Od tých čias náš klub narástol, každý týždeň 
sa na ňom zíde od 20 do 50 ľudí, často sa 
striedajúcich, takže zapojená je omnoho väčšia 
skupina ľudí. Študáci stredných aj vysokých 
škôl, manažéri, právnici, nezamestnanci, 
mamičky, úradníci  pestrá zmeska ľudí. Na 
klube sa sem tam objavia a hrajú aj malé deti, 
prítomnosťou nás už oblažili pármesačné 
bábätká a aj deväťdesiatročná starenka (sic!). 
O šiestej prví prijduvší rozkladajú stoly a 
stoličky, začínajú sa prvé partie – hier je 
dostatok, teraz ich máme asi 350, už ich nie je 
kam dávať.  

Atmosféra je priateľská, odjakživa sme na to 
dbali a nejako sa to zachovalo, za čo sme 
naozaj vďační. Ľudia sa skamaráťujú, mali sme 
dokonca už tri „klubové“ svadby (ľudí, ktorí sa 
dali dokopy práve na klube). Okolo deviatej 
účasť vrcholí, niektorí odchádzajú (a iní aj 
o desiatej iba prichádzajú). Hrá sa až kým 
neodchádza posledný z majiteľov s kľúčami od 
priestorov – väčšinou tak o polnoci.

Hry sa hrávajú naozaj rôzne, svojich 
spoluhráčov ľahko nájdu milovníci stratégií, ale 
aj párty hier, či tí, ktorí chcú predviesť najmä 
šikovné ruky a postreh. V prvé roky sa takmer 
každý klub končil partičkou Dalmutiho – 
jednoduchej kartovky s „kastovým systémom“, 
pri ktorom sa niekedy tancoval kankán, či 
vybrechávali piesne... ale to je naozaj už len 
milá spomienka.

Ako klub sa podieľame na mnohých akciách, 
v podstate každá väčšia promo akcia hier na 
Slovensku má promotérov najmä z nášho 
klubu. Je to milá brigáda a okrem toho, aspoň 
sa promotéri v hrách naozaj trochu vyznajú. 
Organizujeme viaceré turnaje (už tradičné 
BANG! zápolenia, majstrovstvá Slovenska 
v Carcassonne, všelijaké Ubongo, Želvy, 
Heckmeck preteky). Snažíme sa okrem super 
času s hrami priblížiť tento svet aj iným. Ale 
najmä si naozaj užívame pohodovú atmosféru 
a kopu hier klubu. Príďte nás navštíviť!

Peter Černák z iHRYsko.sk
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ALEA ISTROPOLITANA
BRATISLAVSKÝ HERNÝ KLUB 



DESKOVKY V RODINĚ 
Jenže deskovky nejsou určeny jen pro děti a 

co dělat, když chceme zapojit do hry i naše 
partnerky. Pokud to nejsou světlé výjimky, 
taktéž zapálené do her, tak to bývá někdy 
problém. Bývá problém vybrat hru, která by 
mou ženu bavila, měla dostatečně jednoduchá 
pravidla, nebyla úplně stupidní a i herní doba 
hraje velkou roli. 

Celkem chápu rozladění mé ženy, když 
nemá k hrám vztah a já ji téměř každý měsíc 
nutím učit se stále nová pravidla nových a 
nových her. A tak bych se chtěl podělit o jednu 
mou překvapivou skutečnost a dát tak naději 
mužům, které jejich partnerka odkazuje 
s deskovými hrami do patřičných mezí a jim tak 
nezbývá než na chvíli opouštět svou rodinu a 
chodit si občas zahrát se stejně postiženými 
přáteli.

MŮJ VZTAH K HRÁM
Možná, že se mýlím, a že vztah k hrám je 

spíše dán životní zkušeností a ne pohlavím, ale 
ze svého okolí znám opravdu více mužů, kteří 
se občas rádi ponoří do světa fantazie a stávají 
se dobyvateli království, prozkoumávají daleký 
vesmír nebo spolu se svými přáteli zachraňují 
svět. 

Mně už silně táhne na padesát, ale přesto si 
vzpomínám na mé herní začátky, kdy 
jsem s mými rodiči ještě někdy v šedesátých 
letech minulého století hrával hry. Ano i tehdy 
byly k dispozici i jiné hry než člověče nezlob se 
nebo dáma. 

Vzpomínám si, jak jsme hrávali karetní hru 
o indiánech, kde herní atributy na kartách byly 
mustangové, colty, indiánské dýmky míru, 
přistěhovalecké vozy nebo stopaři a cílem bylo 
během hry nalézt velkou truhlu s pokladem. 

V jiné hře jsem zase jako detektiv měl za 
úkol nalézt třináct karet, které představovaly 
stopy vedoucí k odhalení pachatele. Ještě 
dnes si pamatuji na pěknou a výstižnou grafiku 
karet, kde se hráči mohli setkat se stopami, 
jako byla šlápota, krvavá skvrna na saku, nebo 
dokonce i nález mrtvoly, která seděla velice 
vtipně v rakvi. Kdo první shromáždil všechny 
stopy, vyhrál. Ještě dnes si i přesně pamatuju 
na název hry „Kdo je pachatel?“. 

A i nějaké deskové hry by se našly. 
Z dnešního pohledu sice primitivní, v mých 
dětských vzpomínkách ale úžasné. Vždycky 
jsem býval nadšený, když jsem jako trpaslík 
Šmudla na nádherném herním plánu mohl 
zachraňovat Sněhurku. 

Mí rodiče si prostě hodně s námi dětmi hráli 
a tak mi to asi zůstalo. Proti tomu má žena 
nemá takovou zkušenost. Pochází z podhorské 
obce na Středním Slovensku, a jak 
říká s úsměvem: „My jsme neměli čas hrát 
nějaké hry, protože jsme museli pracovat na 
poli“.

MÁ ŽENA A DESKOVÉ HRY
A tak když jsem už v mém dospělém věku 

objevil moderní společenské hry, tak bylo 
mnohem snadnější zapálit pro hru mé děti, než 
mou ženu. Snad jako většina lidí, 
kteří s moderními deskovkami před lety 
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DO ŽEN A MELOUNŮ NEVIDÍŠ
ANEB DESKOVKY V PARTNERSKÉM ŽIVOTĚ



začínali, jsme jako první objevili Carcassonne 
následované Osadníky z Katanu. Má žena se 
Osadníky naučila a občas v rámci společně 
strávených chvil s dětmi si tuhle hru zahrála. 
Nikdy, ale nebyla nějak aktivní v tom, že by hru 
vytáhla a řekla nám tak pojďme si zahrát. 

Pak přicházely postupně další a další hry, 
další a další pravidla, která se má žena 
odmítala učit a tak mne nezbývalo než 
hrát s dětmi nebo občas s přáteli. Pokud má 
drahá polovička akceptovala nějakou hru, tak to 
byla většinou nějaká jednoduchá hra, která se 
dala zahrát za krátký čas, a člověk u ní 
nemusel nějak extra přemýšlet. U vysvětlování 
pravidel se má žena většinou ztratí po pár 
úvodních větách a ne příliš vstřícně prohodí: 
„Já už stejně nevím, co jsi říkal. Pojďme už hrát 
a uvidíme.“

AGRICOLA 
Jednou se v mé poště objevilo dlouho 

očekávané první vydání hry Agricola. Neměl 
jsem dříve k dispozici už dávno vydanou 
zahraniční verzi téhle hry, ale nastudoval jsem 
o této hře téměř vše, protože jsem ji chtěl 
zařadit do herního magazínu, který jsem 
natáčel pro televizi NOE. Věděl jsem, že pro 
nepříliš nadšeného hráče deskových her je to 
hra příliš složitá a měl jsem obavy, jestli má 
žena bude schopna dohrát aspoň jednu hru, 
abych si tuhle deskovku doma aspoň trošku 
vyzkoušel. 

A tady přišlo mé první velké překvapení 
v herní historii naší rodiny. Nejenže má žena 
byla schopna pochopit, zahrát a dokončit tuhle 
první hru, ale hrála ji s velkým zápalem a 
nadšením a i když poprvé prohrála, tak byla 
nadšená a sdělila mi, že si to musíme zahrát 
znovu a dát odvetu. A tehdy mi spadla čelist 
poprvé. Ve více hráčích poměrně dlouhá a 

složitá hra a má žena se ptá, kdy si ji 
zahrajeme znovu. 

Od té doby jsme ji spolu a i s přáteli hráli 
mockrát a má žena vždy s nadšením. Obzvlášť 
když mne porážela. Tak jsem si říkal čím to je, 
že jiné hry mnohem jednoduší ji otravovalo hrát 
a z Agricoly je nadšená. 

Vzpomněl jsem si, co vždycky říká ohledně 
svého dětství a hraní s rodiči a uvažoval jsem, 
že se při rozvoji zemědělské usedlosti, 
obdělávání polí a chovu zvířat vrací do svého 
dětství a proto je hrou tak nadšena.

BATTLESTAR GALACTICA
Pak přicházely zase další a další hry a 

kromě Agricoly má žena hrála některé hry 
s menším nadšením a některé hry hned po 
první hře odmítla už kdykoliv podruhé hrát. 

Jedna z her, kterou jsem já sám osobně 
nadšený je Battlestar Galactica. Je to dáno 
určitě také tím, že jsme spolu s mým 
jedenáctiletým synem velcí fandové sci-fi žánru 
a specielně tohoto televizního seriálu. I když 
přiznávám, že na žádost mé ženy při některých 
scénách zakrývám synovi oči polštářem. 

Oproti tomu má žena má proti všemu, co jen 
trošku zavání nějakou kosmickou lodí, 
mimozemskou civilizací nebo roboty, přirozený 
odpor. Do kina by na takový film nikdy nešla, a 
když je něco takového v televizi, tak ji vypíná, 
v lepším případě odchází. Kvůli tomu u nás 
deskovka Battlestar Galactica dlouho ležela 
ladem.

NETRADIČNÍ DESKOVKA
Vlastně nejen proto. Nějakou dobu mi trvalo, 

než jsem lokalizoval a graficky zpracoval 
všechny karty z téhle hry a problémem je také 
počet hráčů. Ve dvou, jen s mým synem, to 
u téhle hry nevytrhneme a tak už dlouho 
hledám spoluhráče, kteří by si se mnou občas 
tuhle netradiční kooperativní hru zahráli. 

Čím jsem byl dále ve sledování jednotlivých 
epizod stejnojmenného seriálu, tím mi bylo 
jasnější, že plně vychutnat tuhle hru mohou 
nejlépe ti, kteří sledovali seriál – a to má rodina, 
kromě syna, určitě není. No a konečně jsem ve 
své práci našel pár lidí, kteří by si tuhle hru rádi 
zahráli.

S KÝM JI VYZKOUŠET? 
Problémem ale bylo, že jsem hru hrál jen 

jednou a to ještě v anglické mutaci, kdy jsem 
hru ještě nevlastnil a nestačil jsem sledovat 
všechny nuance téhle deskovky. Ještě dříve, 
než ji přinesu mezi své přátele, se kterými si 
hru chci zahrát, jsem si ji chtěl vyzkoušet a 
nacvičit, abychom pak na pravidla nekoukali 
všichni jak sůva z nudlí a aby aspoň někdo 
posouval hru kupředu se znalostí základních 
mechanismů. 

JEN PÁR KOL...
Problém byl, že můj syn odjel k babičce a 

doma zůstala jen moje žena s mou starší 
čtrnáctiletou dcerou, která má podobný vztah 
ke scifi, jako její matka. 

Nicméně mi nezbylo nic jiného než přijít 
s pokorným prosíkem, jestli by si se mnou 
nezahráli novou hru, že si potřebuju vyzkoušet 
mechanizmy hry a že ji ani nemusíme dohrát 
do konce. Pro jistotu jsem chtěl informace 
dávkovat po kapkách, ať to pro mou ženu není 
tak velký náraz, a tak jsem ji ještě nechtěl 
sdělit, co je to za hru. 

Protože jsem moc prosil, tak benevolentně 
souhlasila s tím, že se nejdříve musí posbírat 
v zahradě popadaná jablka. Vyrazila spolu 
s dcerou do zahrady a já jsem zatím slíbil, že 
nachystám hru. 

S napětím jsem pak čekal jejich návrat, jestli 
mne, když uvidí, o co jde, nepošlou do háje. 
Naštěstí jejich návrat proběhl s dobrou náladou 
a tak bylo pro mne snadnější je přesvědčit. 

Ještě když pracovali v zahradě a já chystal 
hru, jsem si uvědomil při množství komponent 
téhle hry, množství různých druhů 
karet s velkým množstvím textu a možností 
výběru akcí, že možná nedohrajeme ani jedno 
kolo, když i já ještě mírně tápu v pravidlech. 
Určitě všichni hráči znají pocit jak je hra 
otravná, když nikdo pořádně nezná pravidla, 
všichni se učí a někteří ani příliš hrát nechtějí.

MÁ ŽENA ZACHRAŇUJE LIDSTVO
Ale tak jsme začali, a já v duchu typoval, na 

jakou vzdálenost doletí lidská flotila, než má 
žena ukončí trápení u téhle hry a řekne, že už 
to snad bude stačit a že končíme hru. 

Je pravda, že jsme místy tápali jakou kdo 
zahrát akci, obzvlášť když má rodina viděla 
herní plán a texty na kartách poprvé v životě, 
ale kupodivu uběhla první hodina hry, druhá 
hodina hry a když jsem se opatrně zeptal své 
ženy, jestli už chce skončit, tak řekla, že ji to 
baví a přestože byly všechny zdroje už 
v červeném, tak že se pokusí spolu s dcerou 
zachránit lidstvo. 
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Po mém odhalení, kdy jsem zveřejnil, že 
jsem Cylon a přišel o prezidentský titul, 
převzala kromě titulu admirála i prezidentství a 
vedla úspěšný boj za záchranu lidstva. Já jsem 
ve své nervozitě zahrál špatně kartu superkrize 
těsně před skokem flotily a tak mi byla po skoku 
nadsvětelnou rychlostí má rozmístěná cylonská 
flotila na houby. 

Pak ještě použila uváženě atomovku, co ji 
zbyla, a dcera skočila pomocí řízení FTL 
předčasně do hyperprostoru. Na závěr tak sice 
ztratily 3 populace, ale s minimálním zbytkem 
paliva zachránili lidstvo a já jako Cylon jsem se 
mohl jít klouzat. 

Tak jsem jim pogratuloval k vítězství, má 
žena prohlásila, že ji ta hra hodně zaujala, že je 

to dobrá hra a jestli se to dá zahrát ve dvou, že 
bychom si to spolu někdy zahráli. 

A tehdy mi spadla čelist ještě níž, než když 
byla nadšena Agricolou. Ani ve snu by mne 
nenapadlo, že bude se mnou má žena někdy 
bojovat ve vesmíru a že bude zachraňovat 
vesmírné lodě před dotěrnými roboty. Nejenže 
jsme hru, u které jsem chtěl jen vyzkoušet 
mechanismy, dohráli do vítězného konce, ale 
má žena byla hrou se sci-fi tématikou nadšena. 
Holt do žen a do melounů nevidíš!

NEJEN DO ŽEN NEVIDÍŠ
A ještě malá poznámka nakonec. Minulý 

týden jsem byl předvádět deskové hry na jedné 
akci setkání rodin. Setkal jsem se tam s jednou 

početnou rodinou, kde jejich máma měla velký 
zájem o deskové hry, ač doma ještě žádné 
neměli. Jejich táta od rodiny k tomu byl 
víceméně chladný a jen brblal. 

A tahle máma mne pozvala k nim na pokoj, 
ať jim poradím jakou hru koupit a ať přemluvím 
jejího muže, že je to dobrá investice. 

Takže milé dámy – fanynky deskových her: 
„Svět není černobílý, nezoufejte, může se stát, 
že do mužů a do melounů nevidíš.“

Zdeněk KŘEN Petrůj

ZE ŽIVOTA HERNÍCH KLUBŮ

První dva ročníky Osadníků vytěžily 
z krásného ostrova plno zážitků a tak pro další 
ročník padlo rozhodnutí na Harkány, lázeňské 
město v jižním cípu Maďarska. Plán byl jasný, 
obavy zpočátku také. Jaké to je, lézt do 
termální vody o třiceti osmi stupních Celsia ze 
vzduchu o teplotě jen o trochu nižší? A co to 
udělá v opačném směru? Dají se v takových 
podmínkách hrát hry? Dáme přednost čabajce 
a tokajskému vínu, nebo Dominionu? 
Vystačíme si v tak verbálně náročné zemi 
s několika málo slovy, která umíme jejich řečí, 

konkrétně větou „Eréč piklóš neméči, huňár 
scépeň kámoš..."?

JAKÉ BYLO MAĎARSKO
Co bych vás napínal, obavy se rozplynuly a 

plán byl překročen jak před dvaceti lety při 
žních. Snad budu mluvit za všechny účastníky, 
když potvrdím, že termály jsou příjemné 
i uprostřed léta. A to natolik, že by to leckterou 
hru, kterou jsme kvůli tomu nestihli ani otevřít, 
mohlo mrzet. Ještě že jsou stolní hry takoví 
kliďasové. Pět bazénů různě teplé vody pro ty, 

kteří nemají problémy s pohybovým ústrojím, 
svaly apod. Tři bazény horké a léčivé vody pro 
všechny ostatní, ale i pro hráče, kteří holdují 
prevenci a teplíčku. Dokonce jsem se po 
návratu od jedné z účastnic dozvěděl, že 
v letáčku avizované léčebné účinky termální 
vody stran neplodnosti se projevují u některých 
jedinců velmi rychle a pozitivně, takže za rok 
budou čeští hráči o jedno harkáně bohatší.

Od hraní nás zdrželo několik výletů a akcí, 
kterým jen málokdo odolal. Hrad a historické 
městečko Siklós dostupné nožmo. Starobylé 
univerzitní a město Pécs plné fotogenických 
zákoutí. Celodenní Budapešť s metrem plným 
revizorů. Večer patřící pečené kachně 
s brambory, zelím a s vínem "co kdo vypije", 
kde nás vypili komáři. Pětikilometrový výlet 
koňmo za tokajským, které rozezpívá 
i němého. A tak dále, viz propagační letáčky a 
osobní zážitky účastníků.

VEČERNÍ HRANÍ
Co to? Hry? Jaké zase hry?! Jo tak, hry! 

Když pominu šachy, kde bylo utkání mezi 
bílými a černými k vidění denně dokonce i na 
hladině jednoho termálního bazénu, tak 
nesmím zapomenout zmínit a pochválit 
nabouchané kufry většiny účastníků, kteří se 
dobrovolně vzdali potenciálu spodního prádla a 
většiny svršků v zájmu dovezení více jak sta 
her. K dispozici jsme měli klimatizovanou 
prostornou hernu. Kdybych nevěděl, že byla 
z panelů a cihel, řekl bych, že praskala ve 
švech. Především v odpoledních a večerních 
hodinách, kdy se třicet šest odvážných 
neubránilo touze po měření sil a utkali jsme se 
v rámci turnaje celkem v sedmi hrách. 

ZACHRAŇUJEME ZEMI
Jednou z turnajových her byl i Pandemic, na 

který byla povinná výbava: cokoliv, co bude 
Pandemic nějak připomínat. Čekal jsem, že 
většina z účastníků na paži natáhne bílou 

UHERÁK A UHRY?
OSADNÍCI Z ÖLANDU TÁHNOU EVROPOU



pásku s červeným křížem, nebo něco takového. 
Místo toho se však na večer při Pandemicu 
dostavilo několik profesionálů v kompletní 
protichemické kombinéze, tým zdravotních 
sester a lékařů jako ze žurnálu, úderná 
jednotka vybavená dozimetrem, pár 
zkrvavených nešťastníků z první vlny epidemie 
jakési na první pohled děsivé nemoci, atp.

ZÁBAVNÝ TURNAJ O CENY
Krom zmíněného Pandemicu jsme se 

v turnaji bavili nad Agricolou, Poštovním 
kurýrem, Vikingy, Osadníky z Katanu 
proloženými rozšířením z Atlantisu, Trans 
Americou a Cartagenou. Záměrně nepíšu 
utkali, ale pobavili, protože tříčlené týmy 
(pojmenované podle maďarských žup) do 
turnaje byly losovány náhodně ze všech 
přihlášených, čímž jsme se vyhnuli vytváření 

týmů neporazitelných a méně neporazitelných.
Je na místě ještě jednou poděkovat všem 

sponzorům, podrobnosti o nich najdete na 
stránkách akce: http://osadnici.grafikon.cz. 
Sponzoři akci podpořili jak hrami, které poskytli 
k volnému hraní, tak neuvěřitelným množstvím 
cen, které si účastníci přivlastnili při 
vyhlašování konečného pořadí v turnaji. Díky, 
vážíme si toho! Však my vám to, milí sponzoři, 
vrátíme ve vašich obchodech, protože jsme si 
v Maďarsku připomněli hry, na které jsme 
málem zapomněli, protože je ještě nemáme ve 
sbírce. Také jsme začínajícím hráčům ukázali, 
u čeho stojí za to trávit volné chvíle, kvůli čemu 
„si dát ještě tuhle a pak už fakt půjdeme do 
hajan". Byli jsme první, kdo měl možnost okusit 
novinky, jako třeba české vydání Dominionu, na 
kterém ještě dosychala barva, když my už 
střídali Akce, Nákupy a Karty...

KAM SE VYDÁME PŘÍŠTĚ?
Dle reakcí letošních i předchozích účastníků 

akce soudím, že spojení příjemného 
s příjemným, tedy cestování a poznávání cizích 
zemí a kultur s hraním her má své příznivce 
(některé i velmi skalní, kterých si vážím 
dvojnásob) a že tedy příští rok nemůžeme 
začátkem srpna zůstat doma. 

Byli jsme na severu. Byli jsme na jihu. Bude 
to příště carský Sankt Petersburg, nebo 
Osadníci poctí svou návštěvou francouzký Le 
Havre či Carcassonne?

Fanda Horálek

ZE ŽIVOTA HERNÍCH KLUBŮ



POČÁTKY TURNAJE
Historie turnaje sahá až do roku 1976, kdy 

německá firma Krone vyrábějící cigarety založila 
herní klub. V následujících dvou letech proběhly 
první turnaje jednotlivců v Berlíně a Ostsee. 
Druhého z nich se zúčastnil také Sven M. 
Kübler, kterému se turnajová hra zalíbila. Vadila 
mu však značná míra náhody. Právě její 
eliminace stála za myšlenkou zorganizovat 
turnaj družstev. V roce 1983 proběhlo v Essenu 
za účasti 20 družstev první mistrovství 
Německa. Sven přesvědčil firmu Friedhelm 
Merz, organizátora herního veletrhu SPIEL, že 
právě tato akce bude ideálním místem pro 
turnaj. V té době byl dnes nejznámější herní 
veletrh výrazně menší a odehrával se na půdě 
vysoké školy. V roce 1987 se Sven rozhodl již 
v organizaci dále nepokračovat.

INTERGAME 
O rok později však Friedhelm Merz 

organizuje soutěž pod novým názvem 
Intergame již jako mistrovství Evropy. Od této 
chvíle také již platí současná struktura turnaje - 
čtyři hry, čtyři hráči v týmu. Na pozici hlavního 
organizátora mistrovství se v následujících 
letech vystřídali Peter Janshoff (známý 
představitel herního klubu v německém Herne, 
který stojí též za organizací MS v Osadnících 
z Katanu a dalších turnajů), Peter Gehrmann a 
Ferdinand de Cassan (rakouský propagátor her, 
mimo jiné stojí spolu se svoji ženou Dagmar za 
rakouskou herní cenou (Spiel der Spiele) a 
unikátním muzeem her v Leopoldsdorfu 
(Österreichische Spiele Museum).

V roce 1993 předal Friedhelm Merz 
organizaci Intergame opět Svenovi. V průběhu 
šesti let bojovalo vždy 24 družstev ze čtyř zemí 
evropský titul. V průběhu let se stal SPIEL 
největším herním veletrhem v Evropě a 
přesunul se do veletržního areálu. S tím bohužel 
vzrostly také náklady na organizaci turnaje a 
proto se v roce 1998 hrál Intergame naposledy.

VZNIK EUROPEMASTERS
Posledních dvou ročníků Intergame se 

zúčastnil Ronald van Lent. Právě tento 
Holanďan se zasloužil o znovuzrození turnaje. 
Ve spolupráci se Svenem zorganizoval po roční 

přestávce turnaj v Holandsku pod novým 
názvem EuropeMasters. Hostem turnaje byl 
tentokrát herní festival Gen Con Benelux. Na 
prvním ročníku si účastníci zahráli opravdu 
velmi pěkné hry - ostatně posuďte sami: La 
Citta, Carolus Magnus, Die Fursten von Florenz 
a Merchants of Amsterdam. V letech 2001 a 
2002 se turnaj odehrává v rámci největšího 
herního festivalu Beneluxu v Eindhovenu. 

Prvních dvou ročníků se účastnily pouze 
týmy z Holanska, Belgie, Německa a Velké 
Británie. Již na třetím ročníku se mezinárodní 
účast rozrostla o družstva Francie a také České 
Republiky. V roce 2003 se turnaj logicky vrací 
na místo činu na SPIEL do Essenu, kde se 
odehraje i letošní jubilejní desátý ročník.

SYSTÉM TURNAJE
O soutěži jsem se dozvěděl náhodou při 

brouzdání po herních stránkách. Od turnajů, 
kterých jsem se do té doby zúčastnil se 
EuropeMasters výrazně lišil systémem, který 
mne ihned zaujal. Hráči postupně hrají čtyři 
různé hry, každou s jinými soupeři. Pořadí 
v každé hře je hodnoceno pěti až jedním bodem 
a celkové pořadí družstev je vytvořeno prostým 
součtem bodů všech jeho čtyř hráčů.

Další zajímavostí je to, že každé přihlášené 
družstvo od organizátorů obdrží za startovné 
kompletní sadu turnajových her. Druhou sadu si 
pak odvezou ze samotné soutěže. Pro turnaj se 
totiž otevřou úplně nové krabice.

Tím, že si hráči postupně zahrají čtyři různé 
hry, se liší od ostatních turnajů. Právě systém 
turnaje polečně s jeho jedinečnou atmosférou 
láká hráče z celé Evropy k účasti.

ČTYŘPOHÁR
Možná někteří vidí podobnost s naším 

českým Čtyřpohárem. Ano, právě na základě 
mé první účasti na EuropeMasters v roce 2002 
jsem inicioval založení obdobné soutěže také 
u nás. Čtyřpohár je tedy vlastně mladší bratříček 
EuropeMasters. Přesto už i ten má za sebou 
téměř sedmiletou historii (první ročník proběhl 
na podzim roku 2003).

ČESKÁ STOPA
Jak jsem již zmínil, poprvé se český tým 

zúčastnil již v roce 2002. Tehdy jsme pod 

názvem Paluba obsadili mezi 17ti účastníky 
9.místo. Po založení Čtyřpoháru se začaly 
EuropeMasters pravidelně zúčastňovat nejlepší 
české týmy právě z tohoto turnaje, který se stal 
národní kvalifikací pro EuropeMasters.

Postupně jsme si získali dobré jméno a počet 
českých účastníků tak vzrostl ze dvou až na 
letošní čtyři družstva.

O největší úspěchy českých týmů se 
zasloužily družstva složená z hráčů dvou 
největších herních klubů - Paluby a Brněnského 
klubu deskových her, který se účastnil pod 
názvem Mamutek.

Několikrát měli české týmy na dosah také 
celkové vítězství. V roce 2004 skončil Mamutek 
druhý pouhý bod za vítězem, záda mu jistila 
ještě Paluba na šestém místě. Ani o rok později 
nestačil výsledek Paluby na lepší než 2. místo. 

Předloni si odvezla Paluba bronz a někteří 
ještě pamatují loňské již třetí české stříbro. 
Tentokrát byla Paluba triumfu nejblíže, protože 
od vítězného týmu Shark Bait ji dělilo pouhých 
půl bodu. Stačilo v jediné partii skončit o jednu 
pozici lépe... 

Ale třeba si to české týmy šetří právě na 
letošní jubilejní ročník! Přesto jsme loni jeden 
primát získali - Petr Flygon First dokázal jako 
jediný zvítězit ve všech čtyřech svých partiích a 
stal se nejlepším jednotlivcem turnaje.

V loňském roce se poprvé na turnaji hrála 
hra českého autora. Mezi hlavními sponzory se 
zařadil český vydavatel Czech Games Edition 
s hrou Šestiměstí Vláďi Suchého.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ ZÁVĚREM
Ronald, který letos pořádá již 10.ročník 

EuropeMasters v řadě,  mi prozradil několik 
zajímavostí z historie soutěže. 

On sám zažil jako hráč ročníky, kde se 
pravidla a jejich výklad posílali týmům ne maily, 
ale okopírované v obálce normální poštou. 

Pátý ročník oslavili vyjímečně pěticí 
turnajových her. Pro letošní 10. opět jubilejní 
ročník jsou nominovány obvyklé čtyři hry (deset 
je již opravdu příliš :-)). 

Turnaje se účastní cca 120 hráčů z 11 zemí, 
mezi nimi také 4 družstva z České Republiky, 
budeme jim držet palce.

Ladinek

STRÁNKY Z HERNÍ HISTORIE

EUROPEMASTERS



Většina českých firem již své podzimní novinky předstaila, proto jsme se 
tentokrát zaměřili na novinky připravované především zahraničními firmami 
pro letošní podzimní herní veletrh v Essenu. Vybrali jsme pro vás několik za-
jímavých kousků od různých více či méně známých firem. Třeba se vám 
některý z tipů bude líbit. Všechny uvedené hry budou během několika 
týdnů dostupné také v nabídce našeho obchodu.

BASKETBOSS
Stejně jako loni přichází Corné a jeho 

malé holandské vydavatelství Cwa-
li s hrou se sportovní tématikou. 

Tentokrát si hráči vyzkouší roli spor-
tovních managerů. Podle pravidel (česká 
jsou ke stažení na stránkách obchodu) by hra 
mohla být zajímavá a přitom velmi svižná.

VOR DEN TOREN VON LOYANG
Za nově vzniklým vydavatelstvím H@ll Games 

nestojí nikdo jiný než Uwe Rosenberg a hned jeho 
prvotina určtě bude zajímat hráče Agricoly i Le 
Havre.

RISE OF EMPIRES
Velká civilizační hra od Martina Walla-

ce s rozumnou herní dobou (cca 3 
hodiny). By měla být k dispozici i na čes-
kém trhu díky firmě Corfix. Nechme se 
tedy překvapit.

MACAO
Další „Feldovka" od Aley má zajímavý hlavní 

herní mechanismus, který netradičně pracuje 
s kostkami. Ty určují přísun surovin. 

Chcete suroviny co nejdříve? Dobrá, ale bude 
jich jen pár kusů. Potřebujete jich víc? Žádný 
problém, ale trochu se na ně načekáte.

CYCLADES
Bude slavit letošní novinka od Matagotu stejný 

úspěch jako loni Giants? Po grafické stránce bude 
vše opět v nejvyšší kvalitě. 

SAVANNAH TAILS
Další závodivá hra od Fragor Games. Na rozdíl 

od loňska, kdy jsme proháněli psí spřežení, ten-
tokrát se konají závody pštrosů. A aby to pštrosi 
neměli tak jednoduché, tak na závodní dráze „pře-
káží" některá jiná zvířata.

FUNKENSCHLAG - FABRIKMANAGER
Do světa Funkenschlagu umístil svoji novou hru Friedemann Friese. Pro 

příznivce Vysokého napětí bude takhle hra 
nejspíše jasná volba.

AD ASTRA
Další výpravná hra od Fantasy Flight Ga-

mes vám umožní rozvíjet vlastní vesmírnou 
civilizaci, což vzhledem k avizované herní 
době 90 minut, zní velmi lákavě.

Firma Kosmos připravila mimo jiné dvě 
hry využívající úspěchu svých předchůdců:

UBONGO 3D
Obrovský úspěch hry Ubongo přímo vy-

bízel zkusit po voru Blokusu proniknout do 
třetího rozměru. Třírozměrná verze je nyní 
tady. Jsem zvědavý, jestli bude také tak 
chytlavá jako její 2D verze.

DIE TORE DER WELT
Druhou novinkou je hra inspirovaná 

opět románem o Kingsbridge a vyvedená 
ve stejném grafickém kabátku. Die Tore 
der Welt jistě potěší všechny příznivce hry 
Pilíře Země.

ČESKÉ HRY V ESSENU
Stejně jako v posledních letech nebudou v Es-

senu chybět ani české hry. Tentokrát jich bude 
skutečně hodně. Ostatně posuďte sami: Insula od 
Czech Board Games, dvě malé novinky od Jíras Ga-
mes a samozřejmě také trojice netrpělivě 
očekávaných her od Czech Ga-
mes Edition – Dungeon Lords, 
Shipyard a Bunny, Bunny, Mo-
ose, Moose.

CO JEŠTĚ? 
K vidění bude také Roma II – 

Arena. Ystari představí Assyria, autorem které je Emanuele Ornella, a také 
sadu pěti (ve verzi od Rio Grande Games šesti) minirozšíření. 

Nelze opomenout velmi zajímavý projekt Richarda Briesseho The Bo-
ardGameGeek Game, kterým chce oslavit 10 let BoardGameGeeku. V této 
hře se nejspíše vydáme na nákupy deskovek svého oblí-
beného vydavatele. Určitě nezaškodí podívat se blíže 
také na další hry, jako třeba Constantinopolis, 
Rush n' rush, Krysis (poslední zmíněná je hra od 
maďarského autora!).

ROZŠÍŘENÍ
Nechybí rozšíření hry Agricola, o kte-

rém jsme se zmiňovali již v minulém čísle, 
také druhé vydání hry Reef Encounter se 
dočkalo své verze rozšíření Reef Encoun-
ter of the Second Kind. Příznici 
Pandemicu budou mít zachraňování světa 
opět o něco těžší s rozšířením Pandemic: 
On the Brink. Prop říznivce hry Vysoké na-
pětí připravil autor minirozšíření - kartu 
elektrárny, která zvyšuje o 1 kapacitu 
zvolené elektrárny. 

Samozřejmě bude v Essenu k vidě-
ní sousta a spousta dalších her, mezi 
kterými se jistě skrývají i opravdové 
poklady. Pokusíme se alespoň některé 
z nich objevit a doplnit je do naší na-
bídky.
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HLAVOLAMY
Naše nabídka hlavolamů sice přes léto 

zůstala stejná, ale již brzy se můžete těšit na 
rozšíření dvou velmi úspěšných hlavolamů od 
firmy Smart Games – Camouflage North Pole a 
Hide and Seek Safari. O obou se zmiňujeme 
v tomto čísle v článku o novinkách mezi 
hlavolamy.

NOVINKY Z NORIMBERKU
V nabídce se postupně objevily další letošní 

novinky představené na veletrhu v Norimberku: 
BOMBAY, FITS, MODERN ART, PILÍŘE ZEMĚ (DIE SÄU -
LEN DER ERDE) - DUELL DER BAUMEISTER a další.

PLNÝ PYTEL RŮZNÝCH HER
Sehnali jsme pro vás také spoustu dalších 

her. Od nového vydání SNOW TAILS, přes zatím 
poslední hru Wolfganga Kramera CAVUM, velmi 
netradiční hru DIXIT. 

V nabídce je nové vydání úspěšné hry RA a 
její nová karetní verze. Za-
koupit si můžete také jednu 
z nejlépe hodnocených 
podzimních novinek EN -
DEAVOR (pokud chcete 
ušetřit sáhněte po její ně-
mecké verzi MAGISTER 
NAVIS), rozšíření úspěšné 
kooperativní hry BATTLESTAR GALACTICA - PEGA -
SUS EXPANSION.

Z tuzemské produkce upozorňujeme na 
novinku firmy Piatnik CALLISTO, která je pove-
denou avriací na hru BLOKUS. 

NĚCO PRO 
BOJOVNÍKY

Pro milovníky 
boje jsme sehnali 
nové vydání herní 
klasiky TITAN, dále 
LAST NIGHT ON EARTH - THE ZOMBIE GAME, CHAOS 
IN THE OLD WORLD,  

PÁRTY HRY
Na výsostné postavení hry Activity útočí dvoji-

ce her českých vydavatelů TIME'S UP (Mindok) a 
PARTY ALIAS (Albi). Třetím do mariáše je hodně vy-
dařená party hra GiftTRAP, kde si hráči 
rozdávají dárky.

VĚDOMOSTNÍ HRY
Příznivci vzdělávacích her si mohou vybrat 

hned z několika nových zeměpisných her - EU -
ROPA, KDE LEŽÍ ŘÁHOLEC, KDE LEŽÍ KULÍKOV. Na 
přírodovědce čekají FAUNA, WILDLIFE A SEALIFE.

SPECIALITKY
Nabízíme mimo jiné jubilejní luxusní vydání TI -

CHU v plechové krabičce, další kus ze série 
Mystery Rummy EDGAR A. POE. Černé historky 
dostaly hned dva další sourozence ČERNÉ HIS -
TORKY 2 A 3.

WINGS OF WAR
V obchodě stále poletují 

letadélka oblíbené série 
Wings of War. Nově máme 
skladem kompletní nabídku 
letadel ze druhé světové války, včetně základní 
sady THE DAWN OF WORLD WAR II.

TINNER'S TRAIL
Společně se slo-

venským jsme připravili 
malé české vydání této 
úspěšné hry od Martina Wallace. Hra obsahuje 
česká pravidla vložená přímo v krabici. Kusů 
není mnoha, takže příliš neváhejte. Recenzi hry 
si můžete přečíst v minulém čísle zpravodaje.

ESSEN 2009
Samozřejmě již nyní se můžete těšit na 

spoustu nových podzimních titulů od 
zahraničních firem. V seznamu kategorií 
naleznete speciální kategorii ESSEN 2009 
věnovanou právě těmto novinkám. Již nyní si 
můžete některé z nich předobjednat nebo přímo 
zakoupit.

NOVÉ PROSTORY OBCHODU
Největší novinkou je ale jednoznačně přestě-

hování obchodu do nových prostor, kde vás rádi 
přivítáme osobně a spoustu her si můžete vy-
zkoušet na vlastní kůži. Hned po návratu 
z veletrhu v Essenu také zahájíme pravidelné 
herní večery, kdy si můžete přijít otestovat 
nejen horké podzimní novinky, ale také starší 
pěkné hry.

Najdete nás pouze několik zastávek tramvají 
od centra Prahy, na adrese Krymská 22, Praha 
10. Dostanete se k nám nejlépe tramvají číslo 
4, 22 nebo 23 (zastávka Krymská, popř. Ruská).

Zatím nemáme žádnou pevnou otvírací dobu 
(brzy se to změní), takže nás raději předem 
kontaktujte mailem na info@svet-deskovych-
her.cz nebo telefonicky na číslo 732 469 498.
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