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Svět deskových her poskytuje relax, zábavu i vzrušení
Snad nejznámější deskovou hrou v České republice je Člověče, nezlob se. Na našem
trhu jsou však stovky jiných her, jejichž popularita je stále na vzestupu. O jejich
významu jsme si povídali s Ivanem Dostálem z Valašské Bystřice, který je velkým
propagátorem této společenské zábavy v našem regionu.
" Kdy jste se s deskovými hrami skamarádil?
Na akci Hravý zámek pořádané v roce
2001 členy TOM Zlaté Šípy. Interaktivní výstava měla velký úspěch a svět
kolem „deskovek“ mě opravdu chytl.
O dva roky později jsme uspořádali
s oddílem další ročník a o rok později
jsme ve Valašském Meziříčí založili klub
deskových her Vrtule, který funguje do
dnešních dnů. Nejvíce ho navštěvují děti
a mládež.

" NOE
Jednoduchá karetní hra s nádhernou
grafikou. Vaším úkolem je nalodit
všechna vaše zvířátka na připravené
lodě a zbavit se tak svých karet. Háček
je v tom, že každá z lodí má přesně
danou nosnost a vy si nemůžete
tak úplně vybírat, na které plavidlo
budete nakládat. Pokud nedodržíte
nosnost lodi, berete si všechny karty
na ní umístěné zpět do ruky.

z něj mají radost. Nejvíce si oblíbily
Černé historky, v nichž hráč přečte
z karty konec příběhu a ostatní musí
uhodnout, co mu předcházelo.
" O které hry je obecně největší
zájem?
V posledních letech zejména o kooperační, například o „Záchranáře“ nebo
„Stanici Paranoia“, kdy všichni účastníci hrají proti samotné hře. Neméně
oblíbený je tzv. deckbuilding, jehož
nejznámějším představitelem je Dominion. U něj si stále vylepšujete balíčky
karet, s nimiž hrajete.
" Kolik taková zábava stojí?
Od 250 do 900 korun. Na první
pohled se může takováto investice zdát
vysoká, ale když ji porovnáte s rodinným vstupným do kina čtyřčlenné
rodiny, tak to vypadá hned docela jinak.
K dobré deskové hře se totiž můžete
vrátit nesčetněkrát. U nás doma se
třeba nedíváme na televizi, zato máme
200 deskových her, u nichž aktivně
relaxujeme a zažijeme hodně zábavy.

" Jak se daří tomuto typu zábavy ve
Valašské Bystřici?
Jedno odpoledne v týdnu se deskovým hrám věnujeme ve školním klubu.
Od českého vydavatelství Mindok jsme
dostali hodnotný dar – sadu her do
začátku. Velmi si toho ceníme a děti

Tipy na hry

" Je to jistě i vhodný tip pro vyžití seniorů.
Starší generace si ráda hraje. Sám
jsem se o tom přesvědčil, když jsem
před dvěma lety spolu s rožnovskou
Charitou organizoval jednou měsíčně
mobilní deskoherní klub pro starší
a pokročilé. Scházelo se nás kolem
desíti. Dědečkové a babičky to brali
jako společenskou událost a zároveň
velice dobrou příležitost, jak si procvičit paměť a logické myšlení.
" Věnujete se i hlavolamům?
Ano. Jsou to trošku propojené světy,
i když hlavolam je sólo hra. Dnes je na
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" DUCH
Postřehová hra, při níž hledáte schovaného ducha. Vaším úkolem je najít
shodu, případně rozdíl mezi obrázkem na kartách a věcmi položenými
na stole. Skoro s jistotou je možno
garantovat, že v této hře vás vaše
ratolesti určitě rozdrtí.
" KALEIDOSKOP
Elegantní a velice přístupná abstraktní hra pro dva až čtyři hráče.
Na plán přikládáte dílky s barevnými symboly a získáváte tak body
pro určitou barvu.
Deskové hry jsou oblíbeny i ve valašskobystřickém školním klubu.
Foto: Ivan Dostál
trhu opravdu velký výběr od klasického
ježka v kleci, dřevěných skládaček až
po ultra moderní a zábavné umělohmotné rébusové hádanky.
" Do jaké míry ovlivňují svět deskových
her počítače, tablety a mobily?
Dokáží zaujmout i ty největší počítačové maniaky. Například na brněn-

ském veletrhu Invex se nestává, že by
v herně deskových her bylo prázdno.
Na druhou stranu je pravda, že ty nejoblíbenější deskovky jsou i v počítačové
podobě. Je to praktické v případech,
kdy má hra hodně komponentů nebo
hráče od sebe dělí velká vzdálenost.
Ale deska a pinčlíci jsou něco jiného
než vyblikaný monitor.
-MTA-

Internetový obchod s deskovými hrami je například na www.planetaher.cz. Názorové recenze najdete na www.hrajeme.cz nebo na www.spolocenskehry.sk. Inspirující je blog Jakuba Dobala na adrese http://deskovehry.blogspot.cz. Angličtinářům doporučujeme jednu z největších databází www.boardgamegeek.com.

ZUBŘÍ

" BYLO, NEBYLO
Vyprávěcí karetní hra s pohádkovou
tematikou. Zkuste vymyslet příběh,
do něhož začleníte pohádkové atributy, které máte na kartách.
" VLÁDCE TOKIA
Jednoduchá kostková hra, kdy se
snažíte ovládnout město pomocí
hodu kostkami.

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Kristýnu Španihelovou inspiruje příroda
Loňská zářijová výstava konaná u příležitosti 10. výročí města Zubří v Muzeu Na
Petrohradě mimo jiné představila významné osobnosti města. Patří mezi ně i třicetiletá umělkyně Kristýna Španihelová, šperkařka, která své umělecké práce prezentuje na řadě výstav.

frontace s vlastní tělesností. Hemocity
představují souboj kontrastu, v němž
se krása spojuje s odporem, sochařské
vyjádření s tradičním šperkařským přístupem, intuice s promyšleným vkládáním
obsahu a existencionální zpytování s hravým experimentem.

Hledání ukryté duše
Kristýna Španihelová se snaží porozumět
materiálu, s nímž pracuje a skrz který se

Nedávno se například představila
v pražské Galerii U Kunštátu, v ostravské
Galerii Industrial, na výstavách v Litvě
a Lotyšsku. Nyní jsou šperky zuberské
rodačky k vidění ve Slovenské národní
galerii, kde je v Esterházyho paláci v Bratislavě instalována výstava Krev. Kristýna Španihelová zde prezentuje některé
šperky z její kolekce Hemocity, která
měla premiéru loni na podzim v bratislavské Galerii Eggplant. Jak uvedla pro
Spektrum Rožnovska, Hemocity jsou
experiment, který vyvolává silné emoce.
Mladá umělkyně vytváří z krve krystaly
a drúzy, imituje kameny s fasetovými
brusy, které dále kombinuje se starým
rezavým železem, patinovaným stříbrem,
ale i se solí, moukou a cukrem. Pohrává
si s vnímáním materiálu, s jeho obsahem,
který se k němu váže. Za touto hrou se
skrývají existencionální myšlenky a kon-

snaží vyjádřit své myšlenky a pocity. Fascinují ji například kosti, vlasy, kůže, asfalt,
mýdlo, cukr, sůl, krev nebo vosk v kombinaci se zlatem, stříbrem, korálem, perlami
atd. „Právě volba organických materiálů
v dnešní době působí odpuzujícím dojmem,
avšak vyvolává úvahy o životě a smrti. Aby
se tyto přírodní materiály mohly přeměnit
ve šperky, musely nejdříve zemřít a pak
znovu ožít. Není divu, že ve mně vyvolávají hluboké, temné, někdy i krásné, občas
i děsivé emoce. Kladou otázky o životě
a smrti a poukazují na nekonečný cyklus
života a smrti. V materii se snažím nalézt
ukrytou duši. Fascinuje mě pomíjivost
všeho, i uvědomění si toho, že nic netrvá
Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. vystudovala obor Výtvarné zpracování kovu
a drahých kamenů na Střední soukromé umělecké škole v Ostravě. Poté byla přijata na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Studium ukončila v roce 2011
obhajobou doktorandské teoretické práce „Lidský příběh materiálu: Ikonologie
organických materiálů v současném šperku“ a praktické části nazvané „Materialita bytí“. Dvanáct let působí v bratislavském ateliéru kov a šperk S+M+L+XL
u profesora Karola Weisslechnera. Během studií pobývala v roce 2003 na stáži
ve slovinské Ljubljani na ALU v ateliéru Průmyslový design, v roce 2004 studovala na pražské VŠUP v ateliéru Kov a šperk u profesora V. K. Nováka. Zúčastnila
se mezinárodních sympozií ve švýcarském Braunwaldu (r. 2005), v maďarském
Fertörakos (r. 2006), v Turnově (r. 2008), v Kremnici (r. 2008, 2009, 2011), ve
Španělsku (Tarragona, 2010) a Bratislavě (r. 2012).

věčně. Recykluji mrtvé, jak rostlinné, tak
i živočišné materiály, kterým dávám nový
život a transformuji je do média šperku.
Poeticky temné, ale opravdové materiály
užívám k vyjádření idejí a pocitů. Materialitu považuji za skutečnou podstatu našeho
fyzického já. Snažím se odkrýt skutečnou
tělesnost bytí. Ve své práci se inspiruji přírodou, jejími neutichajícími procesy, které
v ní pulzují,“ uvedla zuberská rodačka.
MTA, foto: Archiv Kristýny Španihelové
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