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Film, zájem, 
zvíøe, knížka… cože?
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Už máte jako družina tento rok 

pøece jen nìco za sebou, navzájem 

se znáte, ale pøipadá vám, že to 

ještì není ta „top“ parta jak by 

mohla být? Chtìli byste trošku 

prohloubit vztahy mezi sebou? 

Nebo je ve vaší družinì nìkdo, 

kdo se pøíliš nezapojuje? 

V Y P R aV Y

Na začátek je tu taková rychlá hra, kterou 

si můžete zahrát třeba po cestě ve vlaku, 

nebo klidně i za pochodu. Každý člen družiny 

si vytvoří několik lístečků, na kterých budou 

odpovědi na následující otázky: Jaký je 

tvůj nejoblíbenější fi lm? Jaké zvíře bych si 

přál vlastnit? Jaká je moje největší záliba 

ve volném čase (mimo skauting)? Jaká je 

moje nejmilovanější knížka? atd. Skutečný 

rozsah a množství otázek je na vás. Jakmile 

si členové nachystají své lístečky (na jednom 

lístečku je vždy jedna odpověď na otázku), 

začne směňování. Probíhá jednoduchým 

způsobem. Přijde jeden člen k druhému a 

zeptá se ho např. Jaké je tvé nejoblíbenější 

zvíře? Tázaný mu odpoví, a ten co se ptá, mu 

řekne svoji odpověď na otázku, na kterou 

se ho ptal. Celou výměnu završí tím, že si 

vymění lístečky s dotyčnou odpovědí mezi 

sebou (hráč vždy odpovídá to, co má u sebe 

v danou chvíli na lístečku). Platí pravidlo, 

že se nemůžeš ptát jednoho člověka na dvě 

otázky za sebou. Cílem hry je zjistit odpovědi 

na všechny otázky, ovšem jiné osoby než 

jsem já sám, není třeba vlastnit všechny jeho 

lístečky. Jakmile si někdo myslí, že splnil 

úkol, řekne stop, ukáže na člověka, o kterém 

si myslí, že o něm zjistil vše a řekne své 

odpovědi. Pokud se netrefí, hraje se dál. 

Rady:
 Začněte s málem, příliš mnoho otázek vás 

bude ze začátku spíše mást
 Jakmile vám dojdou klasické otázky, 

můžete začít vymýšlet nějaké zajímavější 

např. Který hrdina z Avengers bys chtěl 

být nebo kdyby existoval stroj času, do 

kterého století by ses chtěl vrátit?
 Fantazii se meze nekladou 

Už máte jako družina tento rok Už máte jako družina tento rok 

Předem je potřeba říci, že tato aktivita vyžaduje dost 
práce, a musíte být v družině už přece jen trošku 
zaběhnutý tým. Hlavní pointou této aktivity je vytvořit si 
plán výpravy tak, aby na něm každý člen měl svůj podíl. 
Většina této aktivity se bude odehrávat před výpravou sa
motnou. Pokud máte velkou družinu, můžete se 
rozdělit do dvojic, lepší však je když každý 
operuje samostatně. Rádce řekne, kde 
se bude výprava odehrávat, a že je 
potřeba ji naplánovat. Avšak řekne, 
že sám zadá jen výchozí bod, a 
předá plánování prvnímu členu 
družiny, který nachystá první úsek 
cesty (konečný bod, co se bude 
po cestě dělat, jak dlouho se asi 
půjde, zjistí si něco o místě, kam 
se jde atd.). Jakmile má hotovo, 
předá plán cesty druhému člověku. 
Takto to jde dál a dál, dokud není 
naplánována celá výprava. Celá aktivita 
je velký zápřah na komunikaci, jelikož 
většina předávek bude probíhat mimo 
družinovky. Jelikož jsme přece jen v 
moderní době, doporučuji mít plán 
cesty zobrazený na mapy.cz nebo jiném 
mapovém serveru. Každá předávka 
plánu by měla projít přes kontrolu 
rádce, který k tomu může mít výhrady a 
navrhnout přepracování. Celý plán by pak 
měl ještě shlédnout vůdce. Na družinovce 
si vždy sedněte s rozdělaným plánem a 
projděte si, co jste dosud navymýšleli. Až 
dojde na věc, nechte každého vést část 
výpravy podle jeho plánu. 

Rady:
 Bude to nejspíše těžké, ale snažte 

se, aby vaši členové měli skutečně 
možnost svou část nachystat podle 
svých představ. Určitě budou 
potřebovat pomoct, ale pro ně je to 
velká zkušenost. 

 Hodně spolupracujte s vůdcem 
– určitě vám rád pomůže

 Je potřeba hlídat si čas – rozplánovat 
si s dostatečnou rezervou, kdy bude 
docházet k předávkám mezi členy. 

Družinové plánování
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Připravil: Mačo

Teambuildingové aktivity
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K samotnému stmelování party dochází vždy, když je družina pohromadě a dělá něco, co ji baví nebo co chce dělat. Proto bych zde vedle her a klasických aktivit, které jsou k vidění na skautských výpravách, přidal ještě věci, které možná na první pohled do skautského programu nepatří. • Zajděte společně do kina, nebo uspořádejte levnější verzi, a to fi lmový 
večer s projektorem a haldou domácího popkornu. Náročnější z 
vás mohou zajít třeba do divadla. 

• Užijte si motokáry, bobovou dráhu nebo zkuste laser game.
• Zajeďte společně na sjezdovky nebo navštivte bazén.
• Najděte vzdělávací centrum typu IQ park nebo Techmania…
• Zkuste sjezd na horské koloběžce.
• Navštivte adrenalinový park s vysokými lanovými 

překážkami, lezeckou stěnou či rafty.
•  …
Skautská družina je parta, která se schází ráda, a 

tyto týmové oddechovky čas od času prospějí. 
Je zde samozřejmě potřeba hlídat několik 

věcí, ta asi nejpodstatnější je, aby to byla 
skutečně družinová akce tzn. že se jí bude 
účastnit celá družina, nikoliv jen její část. 
To, co se při konání takové aktivity bude dít, by 

mělo vycházet ze společné domluvy všech členů 
družiny. 

     Rady:
 Možná se to na první pohled nezdá, ale většina 

těchto aktivit se skutečně dá klidně dát do harmo
nogramu výpravy/vícedenní akce. Je však třeba této 
aktivitě (zvláště když jde například o to divadlo) přizpůsobit 

ostatní program, a myslet na ni při jeho tvorbě.
 Skutečně myslete na to, aby tento „teambuilding“ 

vyhovoval všem členům družiny. Pokud totiž dojde k 
nějakému rozkouskování na menší party v družině, 
dosáhneme přesně opačného efektu, než stmelování. 
 Nebojte se optat vůdce, jestli vám něco 
nedoporučí, případně kdybyste měli zájem zasta
vit se na horolezecké stěně, může vám domluvit 
zkušeného rovera, který tam s vámi bude. 

 Nezapomeňte o svých plánech informovat 
vůdce, přece jen je to na jeho zodpovědnost, 

tak ať nemá zbytečně vrásky. A když něco nedo
volí, raději vymyslete něco jiného 
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Jednou z nejprímovějších výhod dnešní doby, kterou máme, jsou naše práva. 
Práva jednotlivce se v historii vyvíjela a jak se lidská společnost stávala 

složitější, bohatší a kulturnější, stále tahle práva rostla. Jejich dnešní podobou 
je demokracie, která přináší stejný díl ochrany a možností všem. Ještě dnes je 
mnoho zemí, které v problematice lidských práv a jejich dodržování zaostávají, 

ale na ty se podíváme až jindy.

Dnes podnikneme malou výpravu docela dovnitř takové moderní právní 
společnosti, jako je ta naše. Demokracie a práva, to totiž nejsou jen obecná 

slova, promyšlená ústava a zákony, složky, které vynucují a hlídají jejich 
dodržování. Demokratické chování a myšlení by mělo být nedílnou součástí 

každé i té nejmenší skupiny lidí a to i dětí. Všichni si tuto skutečnost aspoň tro-
chu uvědomujeme, ale ne vždy se podle toho chováme.

Má práva    ve skupině

Najdi si na internetu informace o tom, co je to šikana, jak se projevuje a jak se jí bránit. Jistě zjistíš, že nejde jen o projevy přímého násilí, zlá slova a skutky, ale že vše začíná docela nenápadně, tím, že někdo nezapadá, ostatní se s ním nechtějí bavit… Tenhle malý úkol si splň, než se pustíš do stezky a mysli na svá zjištění při následujících diskusích.
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Udělejte si na družinové nebo oddílové schůzce společně čas na diskusi. 
Připravte si občerstvení, zahrajte si před tím nějakou akční hru, ať jste v pohodě. A pusťte se do toho!

Sedněte si celá družina pohromadě (nebo celý oddíl, pokud vás je málo) a přiberte protentokrát k plnění také svého oddílového rádce nebo vůdce, někoho dospělého, komu důvěřujete a respektujete ho. Připravte se na diskusi nad otázkami, které najdete níže. Snažte se být upřímní, pustit každého ke slovu, přemýšlet o tom, co říkáte. Zformulujte svoje názory, proberte je ve skupině. Váš vedoucí může diskusi řídit a pomáhat vám, aby se nerozběhla nepotřebným směrem. 

Otázky pro diskusi najdete u bodů stezky, ke kterým patří. Ten, kdo si chce splnit svůj bod, musí zformulovat názor nebo řešení na svoje otázky. Ale to neznamená, že se nemohou zapojit ostatní, kteří plní jiné body. Vyslechněte si různé názory. Snažte se být konkrétní (bavte se o skutečných příkladech). Neskákejte si do řeči. Mluvit by měl každý.

Diskuse

Začínat takovou náročnou diskusi rovnou „z nuly na sto“ je těžké. Přečtěte si na začátek tento úryvek 
z knížky jednoho známého sci-fi autora a diskutujte o něm. Zvládl by si Paul poradit se šikanou sám? Neměl 
už dřív někoho požádat o radu? Skutečně se stává, že si někdo trápení jiného snadno všimne a pomůže mu?

… Dick rád kradl v obchodech, ale Mo mu říkala, co 
má krást. Dick uměl uhodit a ubližovat a zastrašovat, 
ale byla to Mo, kdo mu ukazoval lidi, které je třeba 
zastrašit. Byli, jak mu občas říkala, dokonalá dvojka. 
Seděli v koutě knihovny a dělili si zisk z kapesného 
sedmáků. Měli osm nebo devět jedenáctiletých 
vycvičených, že jim musí každý týden odevzdávat 
kapesné. 
„Singhův kluk ještě necáloval,“ upozorňovala Mo. 
„Budeš ho muset najít.“
„Jasně. Však on zaplatí.“
„Co že to štípl? Cédéčko?“
Dick přikývl.
„Jen ho upozorni, že dělá chybu,“ radila Mo, která 
se snažila mluvit jako ti drsňáci v televizi.
„Maličkost,“ schválil Dick. „Jsme dobrá dvojka.“
„Jako Batman a Robin.“
„Spíš doktor Jekyll a pan Hyde,“ řekl někdo, kdo si 
četl na sedátku v okně, aniž si ho všimli. Teď vstal a 
vyšel z místnosti.
Paul Singh seděl na parapetu u šaten. Ruce měl 
vražené v kapsách a v hlavě černé myšlenky. Vytáhl 
jednu ruku z kapsy, otevřel pěst, zahleděl se na hrst 
librových mincí, zavrtěl hlavou a zase ruku sevřel.
„Je to to, na co čekají Dick a Mo?“ Zeptal se kdosi a 
Paul vyskočil a rozsypal peníze po podlaze.
Ten druhý hoch mu je pomohl sesbírat a podal mu je. 
Byl starší a Paul si říkal, že ho už ve škole zahlédl, 
ale nebyl si jistý. „Ty patříš k nim? K Dickovi a Mo?“
Chlapec zavrtěl hlavou. „Ne-é. Myslím, že jsou pěkně 

odporní.“ Zaváhal. Pak řekl: „Vlastně jsem ti chtěl 
poradit.“
„Jo?“
„Neplať jim.“
„To se ti snadno řekne.“
„Protože mě nevydírají?“
Hleděl na Paula a Paul zahanbeně sklopil zrak.
„Bili tě a vyhrožovali ti, až jsi nakonec pro ně 
ukradl v obchodě cédéčko. Pak ti řekli, že pokud jim 
nebudeš odevzdávat kapesné, požalují to na tebe. 
Jak to udělali? Nafilmovali tě, když jsi kradl?“
Paul kývl.
„Prostě řekni ne,“ opakoval chlapec. „Nedělej to.“
„Zabijí mě. A říkali…“
„Řekni jim, že podle tebe budou mít policie a školský 
úřad podstatně větší zájem o dvojici, která přiměje 
mladší děti, aby pro ni kradly, a pak je nutí, aby jí 
odevzdávaly své kapesné, než o jednoho kluka, který 
proti své vůli musel ukrást cédéčko. A že jestli na 
tebe sáhnou, zavoláš na policii. A že jsi to všechno 
sepsal, a že pokud se ti něco stane, cokoli, třeba 
monokl nebo tak, tvoji kamarádi to okamžitě odešlou 
na vedení školy a policii.“
„Ale… Já nemůžu.“
„Tak to jim budeš dávat kapesné, dokud budeš chodit 
sem do školy. A pořád se jich budeš bát.“
Paul přemýšlel. „A co kdybych to prostě řekl policii?“
„Můžeš, jestli chceš.“
„Zkusím to nejdřív po tvém,“ Rozhodl se Paul. Usmál 
se. …
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Naše parta

Naše parta
Chovat se správně je vlastně docela těžké. 

Zvláště, kdy nejsou určená pravidla toho, 
co je to správně, nebo když je někdo ne 

chápe. Společně si v diskusi položte a 
zodpovězte tyto těžké otázky (vedoucí 
vám může pomoct) a pak se můžete 
pustit do dalšího plnění stezky (tedy 
dalších otázek podle vašich bodů).
- Jaká práva má v družině nebo 
oddíle každý? (nápověda k diskusi: 
právo, aby se s ním ostatní bavili, 

kamarádili, právo účastnit se 
všech her …)

- Co je to demo kra-
tické cho  vání 

v oddíle?

Cesta země
Všímám si, zda v naší partě 
(v rámci družiny, třídy…) 
nestojí někdo stranou, a pokud ano, 
snažím se s ním kamarádit.

- Je v družině nebo oddíle někdo, 
s kým se moc nebavíte? Proč? 
- Co by se s tím dalo dělat? 
(Tento bod si podepiš a nech podep-
sat, až svoje řešení nejen vymyslíš, 
ale také použiješ.)

Cesta vody
Všímám si, zda vše, co v partě 
děláme, je správné, a najduli něco, co 
se mi nezdá, vysvětlím ostatním proč.

- Chováte se někdy v družině nebo 
oddíle k někomu nespravedlivě?
- Udělali jste v poslední době někomu 
nějakou větší zlomyslnost? Proč?
- Pohádal se v poslední době někdo 
v družině nebo oddíle nebo se popral? 
Proč?

Cesta vzduchu 
Budu se podílet na vytváření 
společných pravidel naší družiny a 
snažit se dbát na jejich respektování.

- Máte v oddíle pravidla toho, jak se 
k sobě chovat? Jaká pravidla to jsou?
- Dodržujete je alespoň většinou?
- Kdy nejčastěji na pravidla 
zapomínáte? Proč?

Cesta ohně
V případě, že v naší družině 
něco nefunguje tak, jak by mělo, 
zasadím se o to, aby se věci změnily 
k lepšímu.

- Dokážeš pojmenovat nějaký prob-
lém ve vzájemném chování ve vaší 
družině?
- Co způsobuje tento problém? 
Co by se dalo proti tomu udělat?
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Vezměte počet bonbónů o jeden menší, než je počet hráčů. Rozdělte je spravedlivě mezi sebe tak, 

aby každý dostal bonbón (i pokud někdo nemá bonbony rád, musí se snažit jeden dostat, je to znak 

příslušnosti ke skupině).

Vyberte mezi sebou jednoho člověka (nejstaršího, nejšikovnějšího, rádce družiny…). Ostatní vytvoří 

semknutý kruh, drží se tak, aby se do kruhu nedalo dostat. Vybraný hráč v kruhu není. Jeho úkolem je 

dostat se do kruhu tak, aby byl také zapojen. Kruh se jeho zapojení brání. 

Je těžké stát se členem uzavřené společnosti. (Nebuďte k sobě při této 

hře zbytečně hrubí.)

Vymyslete každý nějakou svoji zvláštnost, špatnou vlastnost 

nebo hendikep, kvůli kterému byste mohli být v nějaké 

skutečné skupině vrstevníků neoblíbení (ve škole, na 

kroužku, na táboře). Řekněte ho ostatním.

Úryvek: GAIMAN, Neil, 2008. Kniha hřbitova. Frenštát P. R.: POLARIS, s.174-177. ISBN 978-80-7332-129-1

 Cesta země 
 Ujasním si, jaká jsou moje práva a povinnosti 
(co bych měl/a dělat a co můžu dělat) v oddíle.

- Jaká jsou moje práva v oddíle? Je mezi námi někdo, 
kdo mi moje práva upírá?
- Jaké jsou mě povinnosti v oddíle? Kdy mám největší 
problém dodržovat svoje povinnosti?

 Cesta vody
 Vzpomenu si, co z toho, co jsem poslední dobou 
udělal, někoho omezovalo či ho jinak poškodilo. 
Vymyslím, jak si počínat příště, abych tím nikoho 
neomezoval, a budu se tím řídit.

- Zachoval jsem se v 
poslední době k 

někomu špatně? Proč?
- Omezoval jsem někdy v poslední době někoho v 
oddíle? Proč?

 Cesta vzduchu 
 Na příkladech z našeho oddílu a oddílové rady 
objasním, co to je demokratické rozhodování a co vše 
je pro to potřeba.

- Jak se u nás v oddíle určují pravidla chování?
- Jak se určují pravomoci (třeba udělovat tresty nebo 
rozdělovat úkoly)? Proč?
- Jak to probíhá, když se moje družina nebo oddíl o 
něčem společně rozhoduje? 

Já demokracie

Hry na posílení vnímání práv ve skupině, na posílení demokracie
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hereckých výkonech a vstřícném humoru, 

kterého je film plný. Ale to vše by bylo 

zbytečné, protože Billyho Elliota zkrátka 

musíte vidět. Ať již jste někdy v životě 

byli svědky jediného divadelního baletu, 

či nikoli. Billy Elliot je totiž filmem pro 

každého, bez ohledu na to, co si myslíte o 

baletu, nebo kolik vám je let. Je to film o 

tom, jak těžké je jít si za svým snem a také 

o tom, že i přes lásku, kterou nám dospělí dávají, 

pro ně nemusí být vždy lehké pochopit, proč jsme si 

vybrali právě tyto životní cíle a ne nějaké jiné.

Pokud budete po zhlédnutí filmového Billyho Elliota 

nadšení a ještě jednou si budete přát zažít ono mra-

zení, když Billy předvádí své baletní umění při konkur-

zu na Královské baletní škole, nemusíte si zoufat. Billy 

Elliot je neméně slavným muzikálem, který stále slaví 

úspěchy jak na jevištích anglického muzikálového 

nebe  West Endu, tak i na americké Broadwayi. Jestli 

však vaši rodiče právě neplánují dovolenou v Londýně 

či New Yorku, i tak můžete toto slavné muzikálové 

představení spatřit. V roce 2014 byl natočen velice 

působivý záznam z ikonického Victoria Palace Theater 

v Londýně, který je provázený hudbou, již speciálně 

pro muzikálovou verzi skládal Elton John. Pokud Vás 

neodradí ani více jak tříhodinová délka záznamu, pak 

již není na co čekat a můžete si znovu užít Billyho 

cestu nejen za baletem, ale také za prosazením vlast-

ního snu ve světě dospělých.
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Billy Elliot je mladým, jedenáctiletým chlapcem, 

který má neobvyklého koníčka. Zatímco mu otec 

platí hodiny u místní boxerské hvězdy, mladý Billy 

namísto toho chodí trénovat do vedlejší haly balet 

s děvčaty. Jediným, kdo jej v jeho nezpochybnitel-

ném talentu podporuje, je jeho baletní učitelka. 

Přidejme k celému dokreslení děje fakt, že film se 

odehrává v Anglii osmdesátých let, době naprostého 

nedostatku práce a každodenních protestů, který se 

zúčastní jak Billyho otec, tak i jeho starší bratr. 

A právě i finančně bezvýchodná situace rodiny 

nepřidá na pochopení Billyho zájmu, baletu, který 

je hlavou rodiny viděn jako aktivita s přídechem 

slabošství. Celý film kulminuje ve chvíli, kdy je 

Billy svojí učitelkou navržen na studium prestižní 

londýnské Královské baletní školy. V tu chvíli již 

není možné před otcem dále zapírat svoji vášeň a 

je třeba naplno přiznat, že nikoli box  ale balet je 

Billyho životní láskou.

Lze se dále rozepsat 
o překrásné hudbě, která 
film provází, brilantních Podobně jako si vysloužil posměch svých vrstevníků 

i nepochopení rodiny filmový Billy Elliot, zažíval podobné trápení i 
jeho herecký představitel, v době natáčení třináctiletý Jamie Bell. Ve 
škole totiž navštěvoval lekce baletu a tance, za což se stal mezi svými 

spolužáky terčem šikany. Jamie Bell však právě díky své netradiční vášni 
prorazil ve světě. Dodnes si stihl zahrát ve filmech těch nejslavnějších 

současných režisérů, namátkou zmiňme Stevena Spielberga či Larse von 
Triera. Jak se asi dnes tváří a cítí Jamieho bývalí spolužáci, když jej vidí 

se svými partnery či dětmi na plátnech kin?

Zajímavost:

Film o boji za vlastní sny 

navzdory rodinnému i společenskému 

nepochopení

Billy Elliot



Na první pohled se jedná o klasickou obchodnickou
budovatelskou hru německého typu, jako Sankt 
Petěrburg například. Pilíře ale svou výpravností a 
příběhem ale po mém soudu jasně překonávají vlastní 
žánr s Osadníky z Katanu a Carcassonem jako jeho typ
ickými (a asi vrcholnými) reprezentanty.

Kingsbridgský převor se rozhodl postavit katedrálu, 
která přinese jeho převorství slávu po celé Anglii. Každý 
hráč je architektem velícím skupině dělníků a stavitelů. 
Zatímco dělníky posílá těžit písek, kámen a dřevo, stavi
tele posílá za nejrozmanitějšími úkoly. Přiřazuje jim 
je tak, že jejich figurky umisťuje na příslušná místa 
herního plánu.

Herní plán je, zdá se mi, jedním ze zásadních trumfů 
Pilířů a tím nemyslím jen, že je hezký. Rozvrhuje totiž 
přehledně prostor hry: na jednom okraji je les, kame
nolom a pískovna, kam přesouváte figurky dělníků. 
Vedle je královské ležení, kde se rozhoduje o daních, 
městečko Shiring, kde vaši stavitelé mohou na náměstí 
najímat řemeslníky, a shiringský hrad, kde lze získat 
dělnické posily. Za kingsbridgskou tržnicí je sídlo bisku
pa, jehož náklonnost vás může ochránit před špatnými 
událostmi, převorství a Kingsbridge s kartami výhod. 
Středobodem plánu je staveniště. Každé kolo je tam 
umístěn jeden ze šesti dílů a stavba vám opravdu 
vyrůstá před očima.

Velkolepý převorův projekt je pro každého z architektů 
životní příležitostí a tak se snaží z něj vytěžit co 
největší věhlas. Najímá tedy řemeslníky, kteří zpra
covávají vytěžené suroviny a získávají pro něj svou 

prací body, které reprezentují jeho zásluhy. Přitom i 
na řemeslnících, které lze najmout, se odráží pokrok 
stavebních prací. Zatímco zpočátku jsou dispozici jen 
řemeslníci levní a nepříliš zdatní, jejich efektivita se 
v dalších kolech zvyšuje, až dojde i na specialisty jako 
sochaře, skláře, zvonaře a varhanáře...

Vše ve hře, ať jde o získávání míst v dolech a nákup 
řemeslníků, nebo o následné umisťování stavitelů se 
odehrává po řadě. Často je velmi důležité, kdy se dosta
nete na řadu, za první místa v úkolování stavitelů se 
však musí zaplatit. Je tedy třeba často kalkulovat s 
přiměřeným riskem a improvizovat, když vám někdo 
jiný řemeslníka, na kterém byl váš plán závislý, koupí 
přímo před nosem.

Shrnuto: herní mechanismy Pilířů jsou zřejmě vcelku 
standardní. Něco naprosto skvělého ale je, že se jim 
daří vytvořit tak kompaktní a názorné prostředí, že 
vás ani nenapadne o něm uvažovat v abstraktních kat
egoriích pravidel, ale jednoduše jdete k biskupovi, ke 
králi nebo do Shiringu. Druhů řemeslníků je přiměřený 
počet, takže kvůli porovnávání velkého množství údajů 
nemusíte abstrahovat od jejich profese a reálně s nimi 
operujete jako s hrnčíři či vápeníky. To všechno dává 
vyniknout atmosféře hry. Příběh zůstává konkrétní a 
nezmění se nepozorovaně v rovnoměrně zrychlenou 
akumulaci bodů. Kromě toho pro Pilíře mluví i to, že 
jsou patrně jednou z mála her, které do evropského 
středověku nepašují čaroděje a gobliny. Ačkoli... kdo 
ví, co je pohřbeno pod prvními kameny katedrály? Když 
architekti dorazili na místo, byly už základy položeny.

H R a
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Na první pohled se jedná o klasickou obchodnickou
budovatelskou hru německého typu, jako Sankt 

prací body, které reprezentují jeho zásluhy. Přitom i 

Nevím, jestli někdo z vás zavítal do 
Valdštejnské jízdárny na výstavu „Otevři 
zahradu rajskou“ o benediktinském 
mnišství v Èechách a na Moravě od 9. do 
13. století, případně jestli byl jat tak jako 
já. Poslušen přísného pohledu Braunova 
Benedikta jsem si přišel zevrubně prohléd-
nout hrneček svatého Wolfganga, stejně 
jako hřeben svatého Vojtěcha 
o dva týdny později ještě jednou, poté si 
poněkolikáté přečetl Jméno růže a stáhnul 
si několik nahrávek gregoriánského 
chorálu, kterými nyní dlouho do noci na 
koleji tyranizuji svou sousedku. Ach ano, 
a k Vánocům jsem u nás doma v každoroční 
dárkové rubrice deskové hry prosadil: Pilíře země.

PILÍŘE ZEMĚ

Připravil: Adam


