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Návrat fenoménu deskových her

Mezinárodní filmový festival Berlinale otevře poprvé
v jeho historii animovaný
snímek. Jmenuje se Psí ostrov (Isle of Dogs – viz foto)
a natočil ho Wes Anderson,
který se na slavnostní zahájení festivalu vrací po
čtyřech letech, kdy tu slavil
úspěch jeho Grandhotel
Budapest. Bude to zároveň
jeho světová premiéra. 68.
ročník Berlinale začíná 15.
února a potrvá do 25. téhož
měsíce. (ska)

Politická satira Chyťte Bureše
HANA LANGROVÁ

N

ová desková hra
Chyťte Bureše nemá ambice nahradit Dostihy a
sázky nebo Člověče, nezlob
se! Nejde o hru, kterou si
rodiny mohou zahrát každý
víkend.
Potěší blízké, kteří se zajímají o politiku. Důležité je
prvotní překvapení a připomenutí si absurdit, které
se dějí na české politické
scéně.
„Naše hra je ideální dárek
pod stromeček třeba pro
otce nebo dědečka, kteří se
doma u televizních novin
nebo v hospodě u piva neustále rozčilují nad politic-

kou situací v naší republice.
Takového člověka Chyťte
Bureše pod stromečkem
opravdu překvapí. Díky ní si
připomene důležité kauzy,“
vysvětlil jeden z tvůrců Josef Dvořák.
SBÍREJTE KAUZY
Bureš je „čestný“ český politik, který „občas“ šlápne
vedle. Nasbírejte potřebné
kauzy a dostaňte ho tam,
kam patří. Nebudete to mít
jednoduché, Bureš ví, že po
něm jdete, a bude vám házet klacky pod nohy, navíc
nejste jediný, kdo na něj
má spadeno, i vaši soupeři
vám mohou pěkně zavařit.
Pravidla jsou velmi jednoduchá a pochopí je kaž-

CHYŤTE BUREŠE.
Sledujte politické kauzy. Pobaví vás.
Foto: ColorPix

dý. Rodiče ocení hlavně
překvapení z jednotlivých
kauz, dětem se více líbí
druhá část hry, kde soupeři
bojují o počty kauz.
Cílem hry je chytit Bureše, nasbírat co největší počet kauz a získat 15 hvězd.
„Oba nás dlouhodobě zajímá politika. Na některé
kauzy jsme narazili, až když
jsme se do politiky ponořili
hlouběji, ale většina jsou ty,
které jsme si pamatovali, a
jen jsme si zjistili detaily.
Chtěli jsme, aby hra byla i
legrace, takže jsme přidali
další kauzy, které se snad
stát nemohou,“ smál se
dvacetiletý tvůrce.
PŘIDAJÍ DALŠÍ KARTY
Vývojáři hry jsou si vědomi,
že se jednotlivé kauzy časem okoukají, a tak jsou
připraveni vydat sadu dalších, aby hra byla stále
atraktivní.
„Vytvořit design hry
Chyťte Bureše pro nás byla
veliká výzva. Zvolili jsme
čistý styl, protože jak se říká, v jednoduchosti je krása. Tato tvorba nás opravdu
bavila a jsme pyšní, že bude
náš výtvor zdobit police s
deskovými hrami v mnoha
rodinách,“ doplnila Gabriela
Hájková z ColorPix, která
společně s partnerem hru
ilustrovala.

Další herní novinky na tuzemském trhu
Karak

Neobvyklí podezřelí

Pustina

Každý hráč se zhostí jednoho hrdiny a vyrazí do labyrintu pod hradem Karak
bojovat s nestvůrami, získávat zbraně a poklady.

V párty hře Neobvyklí podezřelí je úkolem hráčů na
základě indicií vybrat z
dvanáctky podezřelých
jednoho pachatele.

Hra z prostředí světa po
globální katastrofě. Hráči se
stávají vůdci kmenů – posledních zbytků lidstva, bojujících o naději na přežití.

Psí animák otevře
festival Berlinale

OTEVŘETE si bar nebo kavárnu na oblíbeném místě Prahy. Foto: archiv

Ovládněte náplavku
Provozovat bar či kavárnu
na pražské náplavce by v
současnosti chtěl téměř
každý. Dovolit si to však
může jen někdo. Tedy
přesněji: toto platilo donedávna, nyní si provoz na
jednom z nejoblíbenějších
míst v Praze může pořídit
každý, a to díky původní
české deskové hře Náplavka.
„Bydlíme poblíž Vltavy a
na náplavku jsme rádi chodili. Vždy nás ale mrzelo, že
zažít tu atmosféru jde jen
pár měsíců v roce. Jak si
užívat náladu náplavky po
celý rok? říkali jsme si. A
tak vznikl nápad vytvořit
deskovku, díky níž se každý
bude moci symbolicky procházet tímto místem, kdykoli se mu zachce,“ uvedl
pro Deník jeden z tvůrců
hry Václav Stárek ze společnosti SV Game Masters,
která hru vydala. Hra vy-

chází ze známého principu
nakupuj a zhodnocuj. Vše
začíná na Jiráskově mostě,
hráči poté postupují po levém břehu, těsně před
Barrandovským mostem se
třeba pomocí přívozu dostanou na druhý břeh a
vracejí se přes Císařskou
louku zase zpět. Mohou
provozovat populární bary,
ale také třeba autocamp
nebo kavárny.
„Chtěli jsme co nejvěrněji
převést skutečnou náplavku
do herního zážitku. Prostřednictvím kartiček tak
hráči čelí nejrůznějším
úkolům spojeným například
s EET nebo povodněmi,“
prozradil Stárek.
Aby hráč zvítězil, musí
vydělat nejvíc peněz. K tomu může svá pole zhodnocovat, například uspořádáním koncertů, vypravením
párty lodě nebo uspořádáním farmářských trhů. (hal)

Zemřel zpěvák
Johnny Hallyday
Paříž – Ve věku 74 let včera
zemřela rocková superhvězda Johnny Hallyday,
kterému se přezdívalo
„Francouzský Elvis“. Osudnou
se mu stala celoživotní záliba
v cigaretách, zemřel v důsledku rakoviny plic. Hallyday patřil k nejvýraznějším
osobnostem světové popmusic. Za svou kariéru prodal 100 milionů alb, v roce
1997 obdržel od prezidenta
Jacquese Chiraka Řád čestné
legie. V šedesátých letech
patřil k hrstce velkých hvězd,
které vystoupily i v tehdejším Československu. (kul)
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