KORUNKA

Magazín Klubu deskových a karetních her Korunka, Ostrava

Mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó!
Oslava kulatého výročí Klubu
deskových a karetních her Korunka je minulostí. Došlo k ní
jako tradičně v moravskoslezské
obci Mořkov nedaleko Nového
Jičína.
Ve dnech od 9. do 12.
června se všichni účastníci akce mohli bavit
hraním všelijakých
deskových i venkovních her anebo se džbánem piva jen prostě
nasávat atmosféru blížícího se léta.
Počasí po celé čtyři dny Trachtace vyšlo nadmíru uspokojivě.
Za celou dobu z nebe nespadla
jediná dešťová kapka. Díky
tomu nic nebránilo, aby se po
celou dobu pilo, bavilo i hodovalo.
Kromě opékání špekáčků přišlo na řadu také grilování marinovaného masa. K tomu
se ideálně točil speciální zlatavý desetistupňový mok zvaný
„Korunka“ vyrobený na Svatém

kopečku výhradně na tuto akci.
V sobotu krátce po poledni proběhl po roce opět turnaj v dřevěné hře Mölkky. Zúčastnilo se
celkem 19 dvoučlenných druž-

Ve stejný den proběhl i slavnostní přípitek k narozeninám,
kdy se všichni sešli na čerstvém
vzduchu, aby Korunce popřáli
ještě mnoho dalších desetiletí.
K celé akci vzniklo také krátké
video, znázorňující, jak samotná
Trachtace 2016 probíhala. To
lze zhlédnout na serveru YouTube na novém kanálu Magazín
KORUNKA, který pro vás připravuje právě redakce tohoto
magazínu.

stev. Nejlepší čtyři týmy postoupili ze základních skupin do
finále, aby se mezi sebou utkali

každý s každým. Nejpřesnějšími
vrhači kolíků se znovu stali
Maco a Harry, kteří tak obhájili
své loňské vítězství.

Cílem vzniklého kanálu je zprostředkovávat všem fanouškům
i čtenářům magazínu nebo třeba
široké veřejnosti dění
okolo klubu Korunka.
V nejbližších dnech se
tak můžete těšit třeba
na záběry přímo
z multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava, který
Korunka letos navštíví,
nebo na Máchando grando, kde
bude Korunka sjíždět řeku Berounku. Prostě těšte se na Toulavou Korunku.

Slovo redakce
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
ve střední Evropě v současné
době panuje léto, a tak je potřeba
dbát zvýšené opatrnosti během
pobytu na sluníčku. Každý z nás
léto tráví jinak. U moře, na hudebních festivalech, v aquaparku,,
na horách, na výletech, na kole,
ve sklípku se skleničkou vína nebo
jen na zahrádce u grilu. To vše

a mnoho dalších možností máme, jak si zpříjemnit prázdninové chvíle s rodinou či s přáteli.
Pro zajímavost, například na
severním pólu za celou dobu
Slunce ani nezapadne. A stejně
tak přes léto nezapadne Slunce
ani nad klubem Korunka, kde
pro Vás bude celé dva měsíce
otevřeno, abyste si mohli přijít

kdykoliv zahrát. To proto, kdybyste se náhodou začali ze všeho
toho veselí a horka venku trochu
nudit.
Pamatujte, že léto je slovy klasika období, kdy se i nic počítá
jako něco. Takže si užívejte
a taky hrajte hry, ať nezakrníte.
Redakce magazínu Korunka
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Toulavá Korunka se zatoulala na Dlouhé stráně
Když v roce 1978 začala stavba dnes již
nejvýkonnější vodní elektrárny v České
republice,
asi
málokdo tenkrát
věřil, že to bude
současně jedna
z nejnavštěvovanějších turistických atrakci
Olomouckého kraje. Řeč je o přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně,
která se nachází v Hrubém Jeseníku.

Cílem této elektrárny je udržet stabilitu energetické soustavy. Je-li elektřiny nedostatek, doplňuje
chybějící množství. V opačném případě používá
nadbytek k vlastnímu chodu.
Dlouhé stráně byly také jedním
z míst, kam před necelým
rokem zavítali účastníci akce
Máchando grando aneb Korunka na cestách. Sjížděnou řekou
byla Morava, a tak to na Dlouhé stráně bylo co by kamenem dohodil a zbytek
dojel autem, lanovkou a došel pěšky - do kopce.

V osmdesátých letech však byly práce
Dolní nádrž se nachází v nadmořské výšce 824
načas pozastaveny. Ke konečnému spušmetrů. Horní leží zhruba o 524 metrů výš. Lze
tění celého zařízení došlo až 20. června
tedy bezesporu říct, že ten drobný výšlap dal znač1996, tedy přesně před dvaceti lety.

ně zabrat. Cestu dolů si pak část výpravy
zpříjemnila jízdou na koloběžkách po nejdelší koloběžkové trase v České republice.
Přes 17 km dlouhý sjezd se ovšem neobešel
bez zranění. Šrámy na rukou i na nohou posbíral jeden „kaskadér“ poté,
co nevybral zatáčku a
vletěl do příkopu.
Dole v Koutech naštěstí zrovna stála
záchranka, která postiženému poskytla
„první pomoc“ - obvázání poraněných míst.
Z deníku turisty

Fotopozvánka na Máchando grando (27.—31. 7. 2016)

Průzkum čtenářské oblíbenosti magazínu Korunka
Je to již deset měsíců, co vznikalo první číslo
tohoto dvouměsíčníku. To pak koncem října
roku 2015 poprvé spatřilo světlo světa. Za tu
dobu pro své čtenáře připravila redakce magazínu celkem pět čísel (včetně tohoto).
Nyní nastal čas zjistit, jaká je zájem čtenářů
o magazín, případně jaký je celkový zájem
o informace z dění okolo Korunky i mimo ni.
Máte–li jakékoliv připomínky, můžete je
rovněž vypsat do zmiňovaného dotazníku.
Všichni, kdo čtete tento článek, potažmo

tento magazín v elektronické podobě, klikněte na následující odkaz:
https://docs.google.com/forms/
d/1eF9fw6_sxdn8F72e6feo7QUKrK82K8Eq
lr3E3D6VaGM/edit.
Najdete tam malý dotazník, který se vás bude
ptát na několik stručných otázek.
Ovšem také ti, kdo tento magazín čtou třeba
v papírové podobě, mohou vyplnit zmiňovaný dotazník. A to odkazem buď z Faceboo-

ku, jakožto přátelé klubu Korunka, nebo
přímo z webových stránek klubu bez jakékoliv registrace.
K vyplnění dotazníku budou celé dva letní
měsíce. Výsledky pak budou hromadně zpracovány začátkem září, ovšem nebudou nikde
zveřejňovány - slouží skutečně pouze k informovanosti vedení Korunky. Berte proto
tento dotazník zcela vážně. Pomůžete tím
zlepšit podmínky a kvalitu jak magazínu, tak
celkové propagace klubu Korunka.
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Slovní želízko v ohni Spiel des Jahres a jiná ocenění
Kooperativní párty hra Krycí jména je
v nominaci na Spiel des Jahres. Vůbec poprvé v historii by se tak česká hra mohla
pyšnit tímto prestižním oceněním udělovaným německými kritiky od roku 1979.
Proti jsou ovšem strategická hra Imhotep od
Phila Walkera-Hardinga, autora ze Sydney,
a logická hra Karuba
od německého autora
Rüdigera Dorna.
Vítěz ocenění Spiel
des Jahres bude znám
18. července po vyhlášení v Berlíně.

Krycí jména bodují až za oceánem
18. června došlo k oznámení vítězů Origins
Award pro rok 2016. Mezi nominovanými
pro 42. ročník byla rovněž hra Krycí jména,
která nakonec hlavní kategorii Game of the
Year (Hra roku) ovládla.
Origins Award je americké ocenění za mimořádný počin v oblasti moderních společenských her, které
uděluje Academy of
Adventure Gaming
Arts and Design na veletrhu zvaném Origins
Game Fair.
Německo má kromě již zmiňovaného Spiel
des Jahres také cenu německé veřejnosti
Deutscher Spiele Preis. Toto ocenění se

ovšem liší v tom, že pro
vítěznou hru už od roku
1990 hlasují samotní
hráči moderních společenských her. Deutscher
Spiele Preis je udělována časopisem Die Pöppel-Revue a k jejímu
vyhlášení dochází na veletrhu her v Essenu.
Neobvyklým způsobem fungující web The
Dice Tower každým rokem vyhlašuje nejlepší hry v určitých kategoriích. Jejich počet se od
roku 2007, kdy ocenění
Dice Tower Awards
vzniklo, postupně zvyšoval. V současném roce je
vyhlašovaných skupin
přesně čtrnáct.

Hra roku je další
české ocenění pro
hry, které v České
republice byli buď
vydány, anebo jinak
distribuovány. Česká
Akademie her nejlepší hry vyhodnocuje již od roku 2004.
Také rakouská Akademie her (Spiele Akademie) uděluje ve své zemi podobné ocenění.
Spiel der Spiele je od
roku 2001 vyhlašováno
na festivalu Spielfest,
který se počínaje rokem
1984 koná každého listopadu ve Vídni.

BoardGameGeek Golden Geek Award je
ocenění udělované uživateli webu BoardGameGeek. Vyhlášení probíhá
každoročně na BoardGameGeek.CON v americkém Dallasu.

Jediné ocenění, o kterém rozhoduje porota
složená z oborníků
několika zemí světa, se
nazývá International
Gamers Awards. Cena
měla původně tři kategorie (vznikla v roce
2000). Od roku 2009 se
ovšem hlasuje pouze pro Best multiplayer
strategy game a Best 2-player strategy game.

Trolí palec je ocenění
udělované uživateli
webu Zatrolené hry.
Vítěz je znám obvykle
v průběhu měsíce února. Hlasovat může každý registrovaný uživatel Zatrolených her.

Meeples’ Choice Award je ocenění deskových a karetních her udělováno od roku 1995
diskusní skupinou Spielfrieks vždy třem
nejlepším hrám. Skupina zásadně odmítá
diskuze o válečných hrách, sběratelských
karetních hrách
a RPG hrách.

Hrát či nehrát, to je, oč tu běží
Boj o přežití na opuštěném ostrově nabízí
kooperativní hra Robinson Crusoe: Dobrodružství na Prokletém ostrově. Cílem je
vypořádat se s nástrahami ostrova a doufat,
že budete zachráněni. V cestě totiž stojí nedostatek potravy, nepříznivé počasí či třeba
nebezpeční kanibalové.
Co se týká „Robinsona“, tak to je jedna
z dobrých her, co mě ale prostě nebaví kvůli
tomu tématu. Ve zkratce bych to hodnotil:
líbí se mi různé scénáře hry a míchání událostí do balíčku podle dřívějších rozhodnutí
hráčů. Nelíbí se mi moc drahé zvláštní

schopnosti postav a až příliš velký důraz na
kooperaci. Tedy každý hráč musí provést
určitou akci, aby měla skupina šanci přežít.
Hru jsem hrál ale pouze dvakrát, navíc dle
všeho ne úplně správně dle pravidel, takže
těžko hodnotit. (Droll)
Ve hře Fire and Axe: A Viking Saga si
každý hráč rozhoduje o osudu svého Vikinga. Někteří mohou být diplomaté či obchodníci, jiní mohou drancovat vesnice.
Hra je vlastně euro střihnuté ameritrashem.
Líbí se mi mechanismy naroubované do tématu; hráči mohou nejdříve ve městě obcho-

dovat a získat si důvěru obyvatelstva, aby
o týden později vyplenili místní pevnost.
Musím ovšem vytknout grafické zpracování
herního plánu této již druhé edice hry, jsou
použity moc tmavé a temné odstíny barev.
(Lumirius)

Rozhovor od klubového stolu — Špatňák
mnou Lea přijde s Příšerkami z podzemí v ručičkách a ptá se "Tatínku, zahlajeme si to zase?" Ale
teď vážně. Tohle je obecně rozšířená pomluva. Já
eura hraju a to dokonce výrazně častěji, než ameritrashe. Akorát mě fakt nebere šití šatů, deček, pěstování vína, chování prasátek a obecně hry bez nápadu a jiskry. Lea je holčička, takže ji taková témata
spíše chytnou, bude je chtít hrát a co bych pro ni
jako rodič neudělal, že? Nebo si pořídím ještě kluka. Taky možnost. :)
A jak sis na letošní Trachtaci zahrál ty?
Na Trachtaci 2016 jsi poprvé vytáhl i dcerku
Leu. Jak se jí tam líbilo? Zahrála si něco?
Malé se na trachtaci mimořádně líbilo. Byli tam
rodiče, spousta kamarádů a deskovek. Zahrát si
něco chtěla, nicméně její oblíbenou hru "Ukousnihlavu-všemu-co-vidíš", případně s rozšířením
"Uhryzej-křídlo-i-s-pařátem" jsme ji nechat hrát
nechtěli. Ale umí to i jako solitér, takže tomu dávám
šanci na další akci.
Jistojistě z ní jednou bude velká hráčka po rodičích. Zasvětíš ji do světa ameritrashů, nebo této
výchově necháš volnou ruku? To by se ti pak
totiž z Ley mohl vyklubat silný eurovkář, a to
bys možná nesl docela těžce.
No tak ty zabijácké instinkty po tátovi samozřejmě
má, ale ten zhoubný vliv prostředí se patrně projeví.
Už teď se s hrůzou, mokrým prostěradlem a slzami
v očích pravidelně probouzím ze snu, ve kterém za

Zahrál jsem si parádně. (Nikdo to nikdy nedávejte
číst Caulymu!) Měl jsem to štěstí, že se mi hned
první den podařilo dát to party s těmi největšími
zákeřňáky v okolí (Merlin, Babaj) a ti mě pak celé
dva dny nekompromisně pojížděli v jednom ameritrashi za druhým. Nevynechali skutečně jedinou
příležitost, aby mi hodili nějaký ten klacek pod
nohu, dýku do zad a podobné akty přátelství, které
jsem jim s láskou sobě vlastní a s chutí oplácel.
Nikdo se neurazil, všichni se bavili, prostě pecka.
Jak se ti vlastně líbila oslava desetiletí klubu jako
celek?
Pěkně jste to měli naplánované. Do těch venkovních
aktivit se nezapojuji, ale to neznamená, že neumím
ocenit kvalitně odvedenou práci. Jako vždy je potřeba pochválit kluky za zápal, se kterým akce organizují, obětují vlastní čas a nehrají, jen abychom se
my ostatní mohli bavit. To by si měl každý účastník
uvědomit, než začne reptat, že ta a ta drobnost není

podle jeho představ. Jo a pivo. Extra cajk! Což mi
připomíná, že 11 je ještě hezčí číslo, než 10. :)
Jaká hra z těch, co jsi za poslední dobu vyzkoušel, tě oslovila nejvíce?
Mnóóó.... A jak bys definoval poslední dobu? Pokud budeme velkorysí, poslední rok a půl mě fest
drží Fief. Ta hra má sice kupu děr v pravidlech, ale
je to prostě skvělý zážitek. Boje, zrady, intriky,
podlé úklady, atmosféra. Co chtít víc? Snad jen
konečně tu možnost sejít se v šesti lidech, kteří ji
znají a zahrnout i nějaké to větší rozšíření. Na ty
výpravy do Svaté země se opravdu těším. Jinak
poslední objev je Spartacus. Špína, zrady, podlosti
jsou tady na každém kroku. A navíc kdo by neměl
rád hru, kde jsou karty jménem "Můj pták řádí dál",
"Jupiterův pták", "Močím na vaši kaši" nebo
"Práskání bičem." (No kdo asi - eurovkáři:) :) :) )
Jinak nebudou to číst děti, že ne?
Máš v současné době vytipovaný nějaký kousek,
který by sis chtěl pořídit domů?
Ha! Těch je. Viz můj wishlist na Zatrolenkách.
I když mnohé si chci jen vyzkoušet a spíše čekám
zklamání. Ale opravdu rád bych si konečně pořídil
Hell Game a Churchilla. Z dvojkovek, které obecně
nemusím, vkládám velké naděje do Star Wars:
Rebellion. A moc rád bych prubnul Mushroom
Eaters. Ale to vím, že hodlám jen vyzkoušet. Nemá
někdo? (Podle kamaráda se po požití určitých houbiček stane Mushroom Eaters i z Člověče nezlob se.
Dal jsem si smaženici z praváků a nic. Tak nevím.)

Šéfredaktor:
Filip „Junior“ Klumpar
Editor:
Filip „Junior“ Klumpar
Úpravy:
Jiří „Cauly“ Klumpar
Do tohoto čísla přispěli:
Daniel „Droll“ Dubský, Lumír „Lumirius“
Kvita, Lukáš „Špatňák“ Vodička
Grafický návrh:
Filip „Junior“ Klumpar

