KORUNKA

Magazín Klubu deskových a karetních her Korunka, Ostrava

V Korunce i v novém roce
TAK UŽ ZASE PO ROCE,

ABY MĚL CO NA HRANÍ,

MĚLI JSME TU VÁNOCE,

K NÁM JEDINÉ CESTY VEDOU,

JEDEN DOSTAL PONOŽKY,

OD ČTYŘ HODIN KAŽDOU STŘEDOU,

CO OHŘEJÍ MU NOŽKY,

ZVLÁDNEŠ TO I BEZ SLUNKA,

DRUHÝ KARET BALENÍ,

POHOSTÍ TĚ KORUNKA.
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Slovo redakce
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

která si mnozí z Vás jistě udělili.

Máme tu sedmnáctý rok třetího
tisíciletí. Pokud pro Vás byl rok
2016 úspěšný, tak snad ten nadcházející bude ještě o to úspěšnější. Pokud přece jen bylo něco,
čeho jste chtěli v minulém roce
dosáhnout, ale nepovedlo se, tak
držíme palce, ať se Vám splní
všechna vaše přání i předsevzetí,

V životě není snadné uspět,
záleží ovšem na tom, jakým
způsobem k věci přistupujeme.
Jsme-li houževnatí a vytrvalí,
dobré výsledky se vždy dostaví.
Další věcí je si své činy předem
řádně promyslet a nechybovat.
Ano, říká se: „chybami se člo-

věk učí, jenomže náprava těch
chyb, pokud je to vůbec možné,
pak může zabrat třeba daleko
více úsilí i času.
Do nového roku Vám tedy přejeme všechno nejlepší a samá
uvážená rozhodnutí.
Redakce magazínu Korunka
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Cauly, pánem všech pařanů
V prostorách Klubu deskových a karetních
her Korunka již podruhé proběhl Pařanský
víkend (9.—11. prosince). Tradiční sešlost
hráčů, kteří se mezi sebou utkají v deseti
„bláznivých i nebláznivých“ hrách, čímž
prokážou status NEJVĚTŠÍHO PAŘANA
široko daleko.
Pro tento ročník byly zvoleny hry jako Dao,
Fuji Flush, Šílenej prófa, Cut the Rope, Celestia nebo obvyklý Bluff. Kromě toho se
ovšem také sázelo na nejvytrvalejšího velblouda v dostizích (Velbloudí dostihy) nebo
odkupovaly domy, které byly Na prodej. No,
a kdo udržel nervy na uzdě… a hlavně oči
dokořán, ten se střetl ještě v půlnočním pokeru.

Poslední zmiňované sice ovládl Maco. Pro
úspěch v celém klání je ovšem potřeba získat
bodové maximum z většího množství her. To
se nejlépe povedlo Caulymu, který se po
roční pauze opět ujal koruny s vládou nad
všemi pařany.
Užuž to sice vypadalo, že by v tomto ročníku
mohl uspět také Libor, který svůj štítek na
putovním poháru ještě nemá, závěrečná finále, a především sám vítěz, ovšem byli proti.
Libor s Caulym se totiž mezi sebou utkali
v přímém souboji o celkové vítězství v posledním nedělním finále.
Na závěr tedy velký dík všem, kdo na turnaj
dorazili a také velká gratulace Caulymu.

„Návrat krále“

Nový rok v novém kabátě
Magazín Korunka se vyvíjí, zlepšuje
a snaží se přizpůsobit se požadavkům
svých čtenářů. Proto se již v příštím roce
můžete těšit na souhrnný kalendář akcí,
kde budou postupně vypsány veškeré
akce klubu Korunka a jeho blízkého okolí.

ném stavu. K tomuto kroku se redakce
dvouměsíčníku rozhodla za účelem odlišit sdělení pocházející přímo z klubu
Korunka a jejího magazínu. Jakmile se
tedy bude hovořit o magazínu Korunka,
mělo by se vždy jednat právě o výše
zmiňované logo.

Magazín Korunka zároveň mění své logo. Nejde o nijak zásadní změnu. K původní značce pouze přibude nápis točící
se kolem kulatého obrazce. Veškeré oficiálnosti ovšem zůstávají stále ve stej-

Nové logo magazínu Korunka

Nový fotbalový fenomén v klubu Korunka
Hráči vybíhají na trávník. Zuřiví orkové cení
zuby na své protivníky. Nabouchaní lidé se
ovšem nenechají zastrašit. Vše ovšem musí
být podle pravidel, jinak následuje trest.
A pozor na zranění. Nebo dokonce na úmrtí,
to by mohlo být nepříjemné...
Na tyto napínavé okamžiky se nyní může
těšit klub Korunka, kde právě odstartovala
Blood Bowl liga. Celkem jedenáct týmů je
součástí vůbec první ligy tohoto fantasy fotbalu v dalekém okolí. Orkové, lidé, skaveni

nebo elfové. To jsou zatím jediné rasy, které
vyšly postupně s revidovaným vydáním poměrně
úspěšné edice z roku 1986.
Každý z přihlášených manažerů musí být držitelem
jedné z ras, aby se ligy
mohl zúčastnit. Týmy tak
byly rozděleny do dvou
skupin (6:5). Skupinová
fáze se odehraje formou

každý s každým, následuje baráž a závěrečné
play-off, ze kterého vzejde ten
nejlepší fotbalový manažer.
Hráči, potažmo členové týmů mají
vytvořené své individuální profily,
jejichž hodnotu mohou v závislosti
na odehraných zápasech zlepšovat.
Do svých pomyslných životopisů
sbírají zkušenosti a do týmové
poklady nemalé peníze.
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Mami, tati, pojďme si zahrát „Člobrdo“
Přesně o půl osmé ráno 12. prosince 2016
oznámila Evropa 2, první porevoluční soukromé rádio v České republice, žebříček
„Jaká je naše nejoblíbenější desková hra?“
Vyhlášení proběhlo v rámci tzv. České volby, která slouží k tomu, aby vybrala vždy to
nejlepší z daného okruhu.

nejoblíbenějšími mezi Čechy, nebo jen byly
náhodně vybrány, aby tento žebříček reprezentovaly. Ani jedna z těchto dvou možností
ale určitě není uspokojivá. Dokazuje to pouze, že jsou moderní společenské hry pořád na
samém počátku svého rozvoje a ani zdaleka
se ještě nedostaly do širokého povědomí lidí.

Tohoto dne Leoš Mareš a Patrik Hezucký
dali vědět, že nejoblíbenější deskovou hrou
národa českého je „staré dobré“ Člověče,
nezlob se. Na druhém místě se umístila párty
hra Aktivity a třetí skončila hra se slovy
Scrabble. Pro zajímavost čtvrtou a pátou
příčku zaujaly Monopoly a Člověče, napij se.

V mnoha domácnostech je s největší pravděpodobností „Člobrdo“ ještě stále považováno
za vysoce strategickou hrou, která nezávisí
na náhodě, a Monopoly za základ ekonomiky
světa.

„Nejoblíbenější deskovou
hrou národa českého je
„staré dobré“ Člověče,
nezlob se.“

Takže se po přečtení tohoto článku, člověče,
nezlob, někde to holt funguje jinak.

Otázkou tedy je, zdali jsou tyto hry skutečně

Beskydské zimní hrátky v Malenovicích již počtvrté
Rok se s rokem sešel, což znamená, že se
zanedlouho otevřou brány největší deskoherní akce pod moravským nebem. Letošní
ročník je již beznadějně naplněn. O důvod
více si předem zařizovat dovolenou na příští
rok. Termín bude tradičně sjednán krátce po
uplynutí akce.
Letošní ročník začíná opět již ve středu 22.
února a potrvá až do neděle 26. února. Těšit
se můžete jednak na hráče deskových her
z nejrůznějších koutů České republiky,
a jednak také na širokou škálu deskových

i karetních her, které Korunka na akci každoročně dováží. Setkáte se tak s větší částí
klubového portfolia. Těšit se můžete na žhavé novinky jako například Adrenalin nebo
Great Western Trail, na který je recenze
jednoho z členů již v tomto čísle.
Stejně jako v loňském roce budou na programu turnaje pro účastníky. Letos již od čtvrtku v pořadí ve hrách Star Realms, Patchwork
a 7 divů světa.
Snímek z loňského ročníku Beskydských
zimních hrátek. Zleva: Vojta Bacil ml., Ládínek, Bacil.

Hrát či nehrát, to je, oč tu běží
Jak nejlépe nahnat svůj dobytek do Kansas
City? No, z Texasu to nejde zrovna nejlépe,
obzvlášť, když se nacházíte v 19. století.
Kterou z cest se vydat? A jak se vyhnout
nástrahám, které dané trasy nabízejí? Není to
lehké, ale můžete si vypomoci třeba nájemnou sílou. Kovbojové mají spoustu času
a jistě vám rádi za nějaký ten peníz pomohou. Určitě také využijte zdejších budov,
které jsou všude kolem a stále přibývají nové. To vše nabízí Great Western Trail.
Pro mě hra představuje vše, co mám rád:
pěkné, neotřelé téma, velkou znovuhratelnost

- díky většímu množství cest k vítězství
a jinému průběhu partií. Po několika hrách
nevypadá, že by existovala nějaká vítězná
strategie.
Co mi trochu vadí je poměrně delší příprava,
ale spíše to bylo dáno i tím, že jsem to často
lidi učil hrát. Myslím, že je to typ té hry,
kterou si užiji i partnerky a zároveň i opravdoví hráči. Zkrátka se mi líbí. A to za mě
neplatí u ledajaké hry. ;) (Leech)

Rozhovor od klubového stolu — Mekenzi
A co je ten Blood Bowl vlastně zač?

V Korunce se právě začíná rozjíždět jistá Blood
Bowl liga. Mohl bys tento počin nějak přiblížit?
K 30. výročí vzniku Blood Bowl firma Games
Workshop vydala její novou edici s novými figurkami. Jelikož spousta fanoušků této hry ji stále
hraje na počítači, rozhodli jsme se zřídit ostravskou ligu v této stolní podobě vč. stanov ligy
a trenérskými licencemi. Aktuálně je v lize přihlášeno 11 týmů, které spolu urputně bojovali v prosincové předsezóně a od 9. ledna v ligových
a přátelských zápasech. Doufám, že se liga časem
rozroste o další týmy s odvážnými trenéry.

Jedná se o ligu amerického fotbalu NFL přepracovanou do fantasy podoby světa Warhammeru.
Autorem hry je Jervis Johnson a první vydání hry
vyšlo v roce 1986. Hra pojednává o soupeření
fantasy sportovních týmů v jednom
z nejkrvavějších sportů a v nové edici se aktuálně
můžete setkat s lidmi, orky a skaveny. Týmy tvoří
hráči s vlastními statistikami a schopnostmi, kteří
se v průběhu sezony vyvíjejí - jednotlivé akce jsou
ohodnoceny zkušenostmi. Jelikož se jedná o velmi
kontaktní sport, běžně dochází ke zraněním
a občas i ke smrti. I když se jedná o hru, trenéři
své týmy vypiplávají k dokonalosti, každá taková
negativní událost je brána velmi vážně. Při zabití
je hráč natrvalo vyškrtnut ze soupisky týmu a hráč
jej může nahradit nákupem nováčka. Jednotlivé
týmy mají ve hře své fanoušky, roztleskávačky,
asistenty trenéra, týmového doktora a dokonce
vlastní truhlice se zlatem. Hra tím u člověka rozvíjí manažerské dovednosti.
S jakou rasou budeš hájit svou manažerskou
čest?
Můj KovoTeam je lidský tým, kde jednotliví hráči
odpovídají postavám ve firmě, kde pracuji. Což je
docela zábavné po zápase sdělit kolegovi v práci,

že zrovna on si způsobil zranění a že s ním do
dalšího zápasu nepočítám :) Ale až dá někdo dva
touchdowny v jednom zápase, tak jej pozvu na
oběd.
Co tě přimělo zrovna k této volbě?
Volil jsem mezi orky a lidmi. Nakonec až po dlouhém uvažování jsem zvolil lidi, pomohla mi mince, kterou se losuje při začátku utkání. Jsem teď
i docela rád za tuto volbu, jelikož mi vyhovuje
rychlost před hrubou silou.
Kdo podle tebe tuto velkolepou ligu ovládne?
Tipuji že Cauly, kterému se již podařilo zabít
hráče soupeře, ale jelikož jsou kostky nepředvídatelné tak je brzo předvídat jak dopadne celá liga.
Rozhodně mu můj tým nic nedaruje a ve druhém
kole s ním očekávám tvrdou bitvu.
Jak vznikla tvá přezdívka Mekenzi?
Přezdívku mám od roku 2004, kdy jsem poloprofesionálně hrával elektronické sporty. Spoluhráčům
se zdála má původní přezdívka nevyslovitelná, tak
pro mě vytvořili její zkráceninu Mekenzi, kterou
časem ještě víc zkrátili na Mek. Ale já si nechal
Mekenzi.
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