KORUNKA

Magazín Klubu deskových a karetních her Korunka, Ostrava

Mořkovské oslavy měly grády
Další narozeniny ostravského
klubu Korunka jsou minulostí. Letošní Trachtace proběhla od 15. do 18. června
v areálu autokempu Mořkov.
Na akci opět
dorazili hráči
z Prahy, Plzně,
Olomouce i širokého
okolí
Ostravy.
Původně avizované tropické
hody se ovšem
nekonaly. Sluníčko nad Beskydami vydrželo pouze v průběhu čtvrtka. Od pátečního
podvečera až do nedělního
rána, naštěstí s pravidelnými
přestávkami, propršelo.
Odvolány tak byly sobotní
sportovní aktivity, a dokonce
také plánovaný turnaj ve ven-

kovní dřevěné hře Mölkky.
Díky deštivým podmínkám
se na druhou stranu ovšem
hrálo nepřetržitě od rána

do večera skoro tak, jak je
možné vidět na každé deskoherní akci. Nikdo se tak rozhodně nenudil a o všechny
bylo řádně postaráno.
Snížená teplota měla dopad
rovněž i na spotřebu chmelo-

vého moku. Užuž to vypadalo, že několik litrů přijde
vniveč, když se skupinka
odvážných rozhodla si odvést
pár PET lahví
s pivem s sebou a vypořádat se s ním
v pohodlí domova.
Korunka
by
jménem vedoucích
klubu
chtěla
všem,
kdo na oslavy
jejích jedenáctých narozenin
zavítal, poděkovat za příjemnou atmosféru, kterou na
akci vytvořili.
Vzhledem k tomu, že na
Trachtaci došlo k drobnému
překvapení, nejeden přítomný si z ní odvezl nezapomenutelné zážitky.

Slovo redakce
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
máme tu opět parné léto. Těšíte
se? Mnozí z vás jistě jedou opět
na dovolenou. Určitě si během
prázdnin či dovolených pořádně
odpočiňte. Také si s sebou nezapomeňte zabalit nějaké deskové
hry. Člověk by měl zůstat ve cviku.

A pokud ještě nevíte, kde svou
dovolenou strávit, klub Korunka
pro vás jako každým rokem
letos opět pořádá setkání hráčů
z celé ČR na vodě. Sportuje se,
zpívá se, hraje se a mnoho dalšího. Na programu bude také
několik výletů, třeba na zříceninu hradu Rabí nebo do jihočeských Strakonic, kde celá výpra-

va zároveň končí.
V průběhu celého léta je pro
zájemce ovšem Korunka i nadále otevřená. Každou středu se
bude hrát jako běžně v průběhu
celého roku.
Tak k nám zavítejte a stravte
s námi alespoň část svého volna.
Redakce magazínu Korunka
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Caulorci suverénní v boji o „krvavou mísu“
Pěstí do břicha, čelem do hlavy a následně
smrtící kopanec. Poté už jen záchranný tým
odnáší na nosítkách zakrváceného orka.
11. května vpodvečer se v prostorách klubu
Korunka odehrálo historicky první finále
Blood Bowl ligy Ostrava. Drama? Možná tak
prvních několik minut. Očekávané utkání
mezi Caulorky (manažer týmu Cauly) a Zelenými držkami (manažer týmu Helma) mělo
poměrně jasného vítěze. Ačkoliv se proti
sobě postavili týmy stejné rasy, Caulyho
orkové měli přesto navrch. Nenechali totiž
Zelené držky ani jednou položit touchdown,
jim samotným se to naopak podařilo hned
třikrát. V posledním zápase sezóny tak Cauly
dokázal svůj tým dovést k vysokému vítěz-

ství 3:0.

mě - chci prvenství obhájit (úsměv).

Po zápase se šampión exkluzivně pro magazín vyjádřil ke svému vítězství i k celé lize:
Zvítězit v celé lize je parádní pocit. Zvlášť,
když já sám jsem za favority považoval úplně
jiné týmy – například Bambuláky, Black Eye
nebo BL Miners. Jsem rád, že jsem kousek po
kousku překonával jednoho soupeře za druhým a některé mé favority zase vyřadili jiní.
Prostě občas se povedly nečekané výsledky.
Nakonec se prokázala léta praxe, dřiny
a odříkání a Caulorci jsou na piedestalu
nesmrtelnosti jako vítězové 1. sezóny Blood
Bowlu asociace BBVO. A už teď se těším na
další sezónu, která bude, vzhledem k rozmanitosti týmů, nesmírně zajímavá. A samozřej-

Cauly ovládl Blood Bowl v Ostravě.

Již 365 dní videa od magazínu Korunka
Každá událost, každý člověk, každý významný čin má svá výročí. Korunka loni oslavila
desítku. Ostrava v tomto roce slaví 750 let od
první písemné zmínky o Ostravě.

tou klubu Korunka (Trachtace 2016, Máchando grando s Korunkou, Pohodové hraní
v Kunčicích pod Ondřejníkem a Beskydské
zimní hrátky).

Magazín Korunka není žádnou výjimkou.
Také letos slaví jedno krásné výročí. Přesně
před rokem tohoto měsíce byl spuštěn oficiální kanál redakce magazínu Korunka na
internetovém serveru YouTube, a Korunka
tak zveřejnila své první video. Od té doby
vám redakce magazínu Korunka nabídka
celkem sedm reportáží z přesně šesti událostí. Čtyři z nich při tom byly právě pod zášti-

Další akci navštívili přátelé klubu v rámci
pomyslného celonárodního setkání hráčů
deskových her ve spojení s hudbou (Colours
of Ostrava).
V jednom případě se kamery magazínu dostaly dokonce až za hranice České republiky.
Přesněji do země papriky, guláše i Rubikovy
kostky. Přesně tak…do Maďarska, na mezi-

národní festival deskových her při příležitostí
mistrovství světa ve vybraných deskových
hrách. Všechna tato videa si nyní můžete
připomenut právě na kanálu Magazín Korunka na síti YouTube.
A ještě jedno překvapení. K oslavám všeho
druhu tradičně patří zábavné a vtipné momenty. Proto si pro vás redakce připravila
unikátní video vytvořené spojením nepovedených záběrů z různých natáčení. Příjemnou
podívanou. Video sledujte zde.

ZatroCON po sedmi letech
Půlka května patřila historicky druhému
setkání fanoušků Zatrolených her. Od 12. do
14. května totiž v hlavním městě Pardubického kraje proběhl další ZatroCON.
Akce je určena především těm, kdo jsou
aktivními členy deskoherního webu Zatrolené hry. Zúčastnit se ovšem mohl kdokoliv.
Zpočátku se dokonce vůbec nevěděli, zdali
se akce vůbec bude konat. Pro nenaplnění
kapacit v původních termínech došlo k drobným úpravám ze strany organizátorů tak, aby

se tento herní víkend v roce 2017 mohl stát
skutečností.

všem hráčům deskových her přinášet nejaktuálnější informace z tohoto světa.

První ZatroCON proběhl v roce 2010. Po
sedmileté pauze se tak fanoušci dočkali dalšího ročníku. Akce se setkávala většinou
s pozitivními ohlasy a reakcemi, je tedy otázkou, jak se pořadatelé postaví k třetímu ročníku. Snad si nebudou muset počkat opět až
do roku 2024.
Zatrolené hry vznikly v roce 2007 a mají

Účastníci ZatroCONu 2017.
Zdroj foto: Zatrolené hry.
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Deskohráči á la vodáci na Otavě
Klub Korunka si dovoluje pozvat veškeré
zájemce nejen z řad hráčů deskových her
na další ročník vodácké události Máchando
grando s Korunkou. Akce je organizovaná
ve spojení s plzeňským klubem Bedna.

„Poveze se s sebou dokonce
dvanáctistrunná kytara.“
Letošní ročník potrvá čtyři dny od 27. do 30.
července. Startovat se bude ve čtvrtečních
ranních hodinách z menšího města Sušice
v Plzeňském kraji.

Naplánována je návštěva
hradu Rabí, města Horažďovice a také samotného Muzea
řeky Otavy a voroplavby ve
Střelských Hošticích. Zábavu
samozřejmě ovšem přináší
také večery v kempech, kde
se Korunkovská vodní výprava chystá hrát legendární ˄ Korunkovské červené
kanoe.
táborové hity. Poveze se
s sebou dokonce dvanácKompletní výprava na
tistrunná kytara, takže je
Berounce 2017. ˃
vskutku na co se těšit.

Vloni klub pořádal sjezd
řeky Berounky. Autentické
záběry můžete vidět na
kanálu Magazín KORUNKA zde.

Všichni přátelé Korunky jsou srdečně zváni.
V případě zájmu není nic lehčího, než napsat
na e-mail korunka.deskovky@seznam.cz.

Tučňáci ze školy a pan školník hrou roku
Ice Cool: Ledová škola, dvacetiminutová hra
pro děti i jejich rodiče, zvítězila v kategorii
Kinderspiel des Jahres německých ocenění.
Ve škole nastává chaos. Dobrá morálka je na
pokraji zhroucení. Nezbední tučňáci pobíhají
po chodbách a neustále přísnému školníkovi
unikají. Zábavná hra, kterou mohou hrát děti
i jejich rodiče, je jedinou hrou z repertoáru
začínajícího autora Briana Gomeze.
Dalšími dvěma nominovanými pro rok 2017
byly hry Captain Silver německého autora
Wolfganga Dirscherla. V České republice

doposud nebyla vydána zatím žádná jeho
hra, svou kvalitu
nejspíš
ovšem
mají,
když
jedna z nich
skončila v
užším výběru vyhodnocených her.
Třetím,
a v š a k
neméně
hodnotným kouskem byla
dětská kooperativní
hra
The Mysterious Forest. Ta
z a s e
pochází Logo Kinderspiel des Jahres. z italské
dílny Carlo Rossiho. Tohoto autora mohou

děti (ale i dospělí) znát díky zábavné hře
Zvířátka na palubu českého vydavatele her
MINDOK.
Kinderspiel des Jahres patří do řady německých ocenění Kritikerpreis. K vyhlášení další
a zároveň hlavní ceny Spiel des Jahres dojde 17. července. Do užšího výběru prošly
hry Kingdomino, Magic Maze a Wettlauf
nach El Dorado.

Hrát či nehrát, to je, oč tu běží
Otázku, zdali na Marsu existuje život, si řadu let
klade mnoho vědců po celém světě. Nyní je tady
příležitost, jak s tím dokonce něco udělat. Jedině
ve hře Mars: Teraformace mají hráči možnost
rozhodnout o osudu druhé nejmenší planety sluneční soustavy.
Mars je chytlavá, velmi silně znovuhratelná hra
pro 1-5 hráčů, je dobře hratelná v jakémkoliv
počtu hráčů včetně solitérní varianty. Zpracování
hry působí na první pohled trochu jednoduše,
avšak po detailnějším prozkoumání krabice jsou
komponenty dostačující i přehledné.
Strategická hra, kde jsou soupeři zástupci korporací, které se snaží podílet na přeměně Marsu

v obyvatelnou planetu. Karetní kombinace a draftování, rozvoj produkce spolu s pokládáním lesů,
jezer a měst na hrací plán, to vše z této hry dělá
výborně hratelnou věc pro eurodémony i americanotrashery. Každý má svou cestu k vítězství
a jeden společný cíl pro všechny: okysličit, oteplit
a zavodnit Mars! (Deli)
Patříte mezi LOVENÉ? Přežijte! Jste BYTOSTÍ?
LOVTE! Nevraživý boj mezi členy posádky lodi,
která ztroskotala na planetě Artemia. Karetní hra
Nejsme tu sami vás vtáhne do příběhu.
Malá hra, která dokáže vyprávět velký příběh.
Když jsem poprvé usedl ke hře Nejsme tu samu,
očekával jsem jednoduchou hru (tzv. filler), kte-

rých je poslední dobou vydáváno hodně. Krabička
však klame tělem. Určitě to není hra pro rozjařené
účastníky nějaké párty. Hráč který hraje za bytost
musí být ve střehu, sledovat tým přeživších, které
lokace již získali a dedukovat, kam se vydají. Stejně tak přeživší musí mezi sebou komunikovat
a plánovat postup. Je to jednoduchá,
krátká a napínavá hra.
Doporučuji. (Lumirius)

Rozhovor od klubového stolu — Cauly

Nejprve tedy všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám. Jaké byly oslavy?
Jedním slovem: dlouhé. Nejdříve byly hektické, pak se
trochu uklidnily a byly už jen jednou týdně. A druhým
slovem: parádní.
Letošní Trachtace tedy nebyla jen ve znamení oslav
Korunky, ale také jejího vedoucího, je to tak?
No, původně jsem to sám ani neplánoval. Chtěl jsem jen
takové malé přiťuknutí při grilování. Prostě jen běžná
grilovačka na Trachtaci. To jsem však netušil, že došlo
ke spiknutí a vše bylo dopředu domluveno
a naplánováno. Takže jsem byl překvapen, když všichni
na povel utvořili kruh a začali mi gratulovat.
A copak jsi to dostal za narozeninový dárek?
Na Trachtaci? Nejprve jsem dostal hobla. To byla paráda – myslím, že Merlin, který dělal nárazník, má ještě

teď naraženou kostrč. No a pak jsem se tedy začal těšit
na dárky. Hlavou mi probíhala představa, jak sedím
v houpacím křesle, na nohou mám slušivé papučky,
v zubech držím zapálenou fajfku a v ruce sklenku Diplomatico. A pak se mé srdce rozbušilo hrůzou a zorničky
se rozšířily do velikostí 28 palců. Přesně takovou velikost mají kola jednostopého vozidla, které se ověnčené
pentlemi se jmény převlečených kamarádů, snažilo
vlísat do mé přízně. Ano dostal jsem KOLO. Hned jsem
byl přinucen k propagační jízdě. Trochu s nedůvěrou
jsem na něj sedl a projel se. Ti, co jezdí na koni, ví, že si
musí s koněm vytvořit vztah, aby je poslouchal. Také já
se snažil kolo krotit, ale poté, co shodilo řetěz a šlapkou
mě seklo do holeně, jsme se skamarádili. Už jsem ho
nedráždil, ale poslouchal.
Budeš ho využívat? Máš s ježděním nějaké zkušenosti? Hlavně, abys nevjel do příkopu hned při první
jízdě.
Jak už jsem řekl, skamarádili jsme se. Dokonce jsem
mu dokoupil i pár doplňků. Koupil jsem si i pár doplňků
na sebe (pro „kamarády“ podotýkám, že jsem si elasťáky nekoupil). Všichni mi tvrdí, že Ostrava a okolí je
cyklostezkami protkána a všichni slibují, že si se mnou
kdykoli vyjedou a krásy mi ukáží. Mimochodem zatím
vedu – každý má výmluvy.
Podle našich informací si na ten tvůj dárek někdo
brousí zuby. Jistě bys byl ochoten se o něj podělit
kupříkladu s nějakým rodinným příslušníkem, že je
to tak?
Jak říká pořekadlo ze starého Říma, fajfka, kolo a nové

BMV se nepůjčují.
Je snadné vést klub Korunka a neustále s sebou nosit
organizační starosti, nebo bys to raději přenechal
dalším generacím?
Jako že už mám jít do starého železa? Teď, když jsem
v tréninku, o tom ještě neuvažuju. Ještě jsem júra (když
o tom tak přemýšlím, Jura budu ještě hodně dlouho ;-)
Ale zpět k otázce. Zatím se s Delim skvěle doplňujeme
a klape nám to. Pravda chtělo by to i někoho, kdo by se
staral o web nebo kdo by si vzal na starost PR (pro
lingvisty pí ár).
Vyber nám tvé tři nejoblíbenější hry.
Mé nejoblíbenější hry v historii? No, mně se líbí všechny hry, u kterých se bavím. Nevadí mi žádný styl. Mám
rád hry, kde je interakce s ostatními, kde je potřebný
vytříbený diplomatický styl (podpořený rotačním kulometem), mám rád i euro zapeklitosti, pokud mají styl.
A konkrétně? Shadow over Camelot, Caylus, Blood
Bowl, Memoir 44.
Je něco, co bys chtěl čtenářům na závěr vzkázat?
Chtěl bych všem poděkovat, že jste. Chtěl bych poděkovat nejen za dárky, které jsem dostal na Trachtaci.
Mockrát děkuji i za vzdušný trojboj, který jsem dostal
v Plzni. Na balón letící přes ocelové srdce republiky,
tandem z Anduly ze 3000 i glide v Beskydech se celkem
těším. Hlavně děkuji DaNikovi, kteří vše zorganizovali
v Mořkově a Plemovi s Ivčou, za organizaci v Plzni.
Jo a My jsme KORUNKA!!!
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