Nacházíme se ve dvacátém století. Každý kraj se snaží o rozvoj, každý jinak. Z nkterých kraj vznikají
finanní velmoce, jiné své peníze radji utratí za rozvoj vdy. Obojí posouvá kraje do budoucnosti.
Jaká to ovšem bude budoucnost? Rst produkuje odpad a nejvtší pokrok mže picházet ruku v ruce
s nejvtšími náklady na životní prostedí. Jak tyto kraje uspjí v boji s ekologickými katastrofami?
Proto se naším úkolem stane zvýšení životní úrovn, a tím i vytvoení místa, kde je životní prostedí
stejn zdravé jako ekonomika. Jenom tak mžeme být prohlášeni za nejrozvinutjší kraj.

HERNÍ MATERIÁL
Hra sestává ze šesti kol, v prbhu nichž hrái rozhodují
o urbanizaci svého kraje. Jsou území, která pinášejí
finanní zisky, jiná ve svých laboratoích získávají nové
vdecké poznatky nebo zvyšují životní úrove obyvatelstva.
Hrái každé kolo mohou vyzkoumat nové technologie
ovlivující celkový rozvoj. Vda vám taky pomáhá zamezit
vzniku ekologických katastrof. Na konci každého kola
získáváte finance a vdu pro svj další rozvoj a výzvy
budoucích kol.

• 45 kartiek území
• 30 kartiek technologií
• herní plán
• 5 herních plán hrá
• oboustranná kartika s cenou technologií
• 5 figurek hrá
• 100 devných žetonk obyvatelstva (po 20 kusech
v 5 barvách)

Každé kolo získáváte body životní úrovn. Po druhém
a tvrtém kole dojde ke zhodnocení nkterých parametr
vašeho kraje. Na konci šestého kola opt zhodnotíte
životní úrove svého kraje. Vítzem se stává hrá, který
v prbhu hry dosáhne nejvyšší životní úrovn - získá
nejvíce bod životní úrovn.

• 5 devných žeton na poítadlo životní úrovn
• 95 plastových kostiek odpadu
• 4 mosty
• 1 figurka na oznaení ceny technologií
• 1 žeton na poítadlo kol
• 6 karet hodnocení; 3 po II., 3 po IV. kole
• 9 karet katastrof; 3 pro I. - II. kolo, 3 pro III. - IV. kolo
a 3 pro V. kolo
• 94 karet penz a vdy
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HERNÍ STUL

PR ÍPRAVA

KAŽDÝ HRÁC

Doprosted stolu umístte herní plán a vedle nj položte
oboustrannou kartiku s cenou technologií. Bude použita
pozdji ve he. Náhodn vyberte po jedné z karet hodnocení po
II. kole a po IV. kole. Položte je lícem nahoru na vyznaená místa
na herním plánu tak, aby každý vidl, které karty byly vybrány.
Zbylé karty hodnocení odložte zpátky do krabice, už jich nebude
zapotebí.

Každý hrá si vezme žetony obyvatelstva své barvy, figurku
a žeton na zaznamenávání životní úrovn. Hrá, který nejpoctivji tídí odpad, umístí svou figurku na políko pro zaínajícího
hráe nad místo pro území na herním plánu (to menší mírn
nalevo). Zbylí hrái umístí své figurky vpravo od nj na vyznaené vtší políko. Žetony zaznamenávající životní úrove umístí
na 0 na poítadle životní úrovn.

POCÁTECNÍ ÚZEMÍ

Poznámka: Hrajete-li první hru, nebo uvádíte-li do hry nové
hráe, doporuujeme hrát bez karet hodnocení.

Každý hrá si vezme jedno poátení území a na
nj umístí 1 kostiku odpadu a 2 žetony obyvatelstva do mst, která produkují peníze a vdu.
Jedno msto produkuje 1 peníz a 1 vdu. Druhé
produkuje 2 peníze a 1 vdu. Poátení píjem
každého hráe je tedy 3 peníze a 2 vdy.

ÚZEMÍ A TECHNOLOGIE
Rozdlte území do ty hromádek podle jejich rubu. Mli byste
mít jednu hromádku poáteních území, jednu hromádku
pro I. a II. kolo, jednu pro III. a IV. kolo a jednu pro V. kolo.
Zamíchejte každou hromádku zvláš. Poté je umístte poblíž
herního plánu.

žetony
obyvatel

kostika
odpadu

Stejn postupujte s technologiemi.

HERNÍ PLÁN HRÁCE
Každý hrá si vezme svj plán.
Na nm jsou poítadla produkce a zneištní. Hrá si umístí
jeden žeton obyvatelstva na
políko s íslem 3 na poítadle
pírstku penz, což znaí, že
jeho krajina (v tento moment sestávající pouze z jednoho území)
každé kolo vyprodukuje 3 peníze. Jeden žeton umístí na políko
s íslem 2 na poítadle pírstku vdy, protože produkuje 2 vdy
za kolo, a jeden umístí na znak vítzných bod na poítadle pírstku životní úrovn, aby ukázal, že se mu zatím nezvyšuje životní úrove. Umístte jeden žeton obyvatelstva na pole 0 na
ukazateli zneištní.

KARTY KATASTROF
Náhodn vyberte pt karet katastrof: dv s oznaením I-II, dv
s oznaením III-IV a jednu s oznaením V. Vytvote z nich balíek
tak, aby karta s oznaením V byla vespod, karty s oznaením
III-IV na ní a karty s oznaením I-II nahoe. Zbylé karty katastrof
vrate do krabice. Ve he je nebudete potebovat.

KARTY PENE Z A VEDY

Poznámka: Nikdo by neml vdt, které karty jsou v hromádce.
Nedívejte se ani na odkládané karty katastrof.

Každý hrá dostane startovní kapitál a vdu –
karty v celkové hodnot 10 penz a 10 bod
vdy. Karty drží ped ostatními hrái skryt. Zbylé
karty penz a vdy tvoí bank. Hrá mže kdykoliv v banku rozmovat.
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zásoba kostiek
odpadu
poítadlo životní úrovn
políko
zaínajícího
hráe dražby
o území

poítadlo
kol

místa pro technologie
stupnice
na dražbu
prevence
ekologických
katastrof

místa na karty
hodnocení

místa pro území
ukazatel ceny
technologií
technologie

místo
pro kartu
katastrof

dražební
místo
území

políko
zaínajícího
hráe dražby
prevence
katastrof
oboustranná kartika s cenou
technologií

hromádka karet katastrof

produkce penz
produkce vdy
bank karet penz a vdy

produkce životní úrovn
žetony obyvatelstva
ukazatel zneištní

poátení území
karty vdy hráe
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karty penz hráe

PRUBEH HRY

Celá hra se skládá z pti plných kol a šestého zkráceného kola.
Každé plné kolo obsahuje 5 fází:

a kartu katastrofy z pedešlého kola. Ty už se ve he nepoužijí,
mžete je odložit do krabice.

• Píprava kola

Na herní plán umístte nové území z píslušné hromádky. (Území
jsou na tech hromádkách: jedna pro kola I a II, jedna pro kola
III a IV a jedna pro kolo V.) Udlejte to samé s technologiemi.

• Dražba území (a zisk technologie)
• Prevence katastrofy

Symboly na herním plánu udávají, kolik se jich má použít pi
rzných potech hrá. Ve he pti hrá použijete v každém
kole 8 území a 6 technologií. Ve he ty hrá použijete jenom
6 území a 5 technologií. Ve he tí hrá už jenom 5 území a 4
technologie.

• Údržba (a použití technologií)
• Píjem (a recyklace)
Sudá kola mají navíc šestou fázi:
• Bodování

V prbhu kola už se žádná území i technologie nedokládají.
Jediné dostupné jsou tedy ty práv vyložené a všechny, které se
nepoužijí, budou na zaátku píštího kola odstranny.

Šesté kolo je zkráceno, skládá se z fáze Údržba, upravené fáze
Píjem a fáze Bodování.

Otote horní kartu katastrofy z hromádky a položte ji lícem na
její místo na herním plánu.

1. FÁZE: PR ÍPRAVA KOLA

V prbhu hry se dvakrát zvedne cena území. Na zaátku
tetího kola umístte na plán pes ceník území a technologií
kartiku s cenou technologií tak, aby ukazovala 3 peníze. Na
zaátku pátého kola tuto kartiku obrate na druhou stranu,
na které jsou 4 peníze. Symbol penz oznauje minimální
nabídku v dražb o území.

Posute poítadlo kol na políko oznaující aktuální kolo.
Figurky hrá by už mly být na míst nad ástí pro dražbu
území. Pro první kolo se zaínající hrá urí podle pravidla na
stran 2 tchto pravidel. Pro pozdjší kola je zaínajícím hráem
ten, koho postihla katastrofa pedešlého kola v plné míe.

malé políko
pro zaínajícího
hráe

Cenu technologií oznauje figurka na ceníku. Figurku ceny
technologií umístte na políko (na plánu v I. a II. kole nebo na
kartice ceny technologií v pozdjších kolech) s odpovídajícím
potem hrá. Ve he pti a ty hrá to je první, ve he tí
hrá druhé políko zleva. Technologie se v prbhu dražby
území zlevují, viz níže.

vvtší políko pro
ostatní hráe

Odstrate z herního plánu všechna zbylá území, technologie
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FÁZE 2: DRAŽBA ÚZEMÍ
(A ZISK TECHNOLOGIE)

odstoupil, už nemže nabízet, ale hrái, kteí pasovali, se mohou dražby úastnit - nabídnout, pasovat nebo odstoupit. Vítz
každé dražby se stává zaínajícím hráem pro dražbu další.
Dražba pokrauje, dokud všichni neodstoupí.

Dražba je vícekolová. Uzemí získá hrá s nejvyšší nabídkou.
Hrá mže ve fázi Dražba území postupn získat jedno nebo
více území. Každý hrá si po odstoupení z dražby mže vybrat
jednu technologii.

Zaínající hrá mže místo výbru území do dražby i odstoupit.
Nemá-li zaínající hrá dostatek penz na minimální nabídku,
musí z dražby odstoupit. Odstoupí-li zaínající hrá z dražby, stane
se novým zaínajícím hráem první hrá po smru hodinových
ruiek, který ješt neodstoupil. Pak se rozhoduje on, zda vybere
nové území a nabídne za nj peníze, nebo odstoupí.

DRAŽBA ÚZEMÍ
Zaínající hrá (ten, který má figurku nejvíc vlevo) vybere území,
které dává do dražby. Pesune je na herním plánu na dražební
místo a je povinen nabídnout alespo tolik penz, kolik ukazuje
ceník území. V prvních dvou kolech jsou to 2 peníze, v dalších
dvou 3 peníze a v pátém kole 4 peníze. Zaínající hrá mže
nabídnout i více penz.

Jste-li jediný hrá, který ješt neodstoupil, mžete získat
všechna zbylá území za cenu, kterou ukazuje ceník území.
Ale pozor, každé nové území bude mít o jeden odpad více než
pedešlé.

ODSTOUPENÍ Z DRAŽBY A VÝBE R
TECHNOLOGIE

Dražba probíhá po smru hodinových ruiek, pokrauje hrá
po levici zaínajícího hráe.
Hrá, který je na tahu, má ti možnosti:

Hrá, který odstoupil z dražby, si mže ihned vybrat jednu
technologii. Jsou dva momenty, kdy se dá odstoupit z dražby:

1. zvýšit nabídku;

• hrá je na tahu a má nabídnout peníze za území,

2. pasovat – hrá se vzdá úasti v dražb o vybrané území;
3. odstoupit z dražby (a vybrat si technologii).

• hrá je zaínajícím hráem dražby a má vybrat nové
území do dražby.

Dražba pokrauje dokola, takže každý hrá (vetn zaínajícího)
mže nabídku navýšit vícekrát.

Pasoval-li hrá v prbhu dražby, bude mít šanci odstoupit až
v prbhu dražby dalšího území, když se dostane na tah.

Hrá, který pasoval, se už dražby o dané území neúastní.
Mže se zapojit do dražby o píští území. Hrá, který odstoupí,
už nemže dražit žádné území v tomto kole hry. Pokud nemá
hrá dostatek penz na navýšení pedešlé nabídky, musí bu
pasovat, nebo odstoupit z dražby. Je zakázáno nabízet víc
penz, než má hrá v ruce.

Hrá, který odstoupil z dražby, pesune svou figurku na volné
políko pod ceník území a technologií. (Hrá, který odstoupí
jako poslední, ji pesune na menší políko - zaínajícího hráe.
Všichni ostatní mají figurky na vtším políku.) Te si hrá
mže koupit jednu z vyložených technologií. Zaplatí za ni z ruky
kartami vdy. Poet uruje figurka na ceníku technologií. Je to
jediná možnost hráe získat technologii v práv probíhajícím
kole.

V moment, kdy až na jednoho všichni pasovali nebo odstoupili,
hrá s nejvyšší nabídkou provede následující:

Poadí je dležité. První hrá, který odstoupil, má jako první
možnost výbru technologie. Figurka na ceníku technologií
se ale pohybuje jenom po vydražení území. Odstoupilo-li
v prbhu jedné dražby více hrá, budou platit stejnou cenu
za technologii. Hrái, kteí odstoupí až po vydražení nkolika
území, budou mít technologii levnjší. V koneném dsledku
odstoupí z dražby každý hrá (z dvodu nedostatku území,
penz nebo nezájmu), a každý hrá tedy má každé kolo jednu
šanci vybrat si a zaplatit technologii.

• zaplatí za území nabídnutý obnos penz do banku,
• území si položí ped sebe,
• na ceníku technologií posune figurku oznaující cenu
technologií o jedno políko doprava. (Stojí-li figurka na
posledním políku, tak se již neposunuje.)
• na vydražené území položí jeden žeton obyvatelstva,
• na vydražené území položí jeden nebo více žeton
odpadu,

Za technologii platí hrá body vdy do banku a technologii si
bere k sob. Vtšina technologií má okamžitý ekologický dopad,
oznaený jedním nebo vícero symboly v levém horním rohu:

• stane se zaínajícím hráem pro následující dražbu území
tohoto kola.
S vydražením svého prvního území v rámci kola dostane hrá 1
kostiku odpadu, s vydražením druhého 2, tetího 3 atd. Poet
kostiek závisí na potu území, která hrá vydražil v daném
kole (ne celkem za všechny hráe ani ne celkem od zaátku
hry).

Hrá si vezme zobrazený poet kostiek odpadu a uloží
si je ped svou krajinu. (Tento odpad bude umísovat
pozdji ve fázi Údržba.)

Poznámka: Kam pipojíte území k vaší dosavadní krajin
a do kterého msta na území umístíte žeton obyvatelstva,
rozhodujete až pozdji ve fázi Údržba.

Hrá si posune ukazatel zneištní (na své hráské
desce) o jedno políko doprava.

Hrá si posune ukazatel zneištní (na své hráské
desce) o jedno políko doleva.

Okamžitý dopad technologie nastane jenom jednou za hru:
v moment, kdy si technologii vyberete.

Nový zaínající hrá vybere území k dražb, posune ho na dražební místo a uiní první nabídku. Hrá, který díve z dražby

Stupnice ukazatele zneištní má svoje hranice. Má-li hrá vlivem
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nebo
posunout ukazatel mimo tyto hranice - pry ze
stupnice, nechá jej jednoduše na míst.

FÁZE 3: PREVENCE KATASTROF

Nkteré technologie (ty, které mají zakresleny budovy a železniní
sí) jsou institucemi. Ty se pipojují k vašemu území ve fázi
Údržba. Jiné vám dají schopnost, kterou jednorázov použijete,
jiné vám dají schopnost, kterou mžete využívat v každém kole.
Úplné informace o technologiích najdete v kapitole Technologie
(strana 10).

Na konci fáze Dražba území jsou všechny figurky hrá na
políkách pod ceníkem technologií, vedle karty katastrof. Te
nastal as postarat se o katastrofy. Tato fáze kola probíhá také
formou dražby, pi které ale hrái nabízí vdu místo penz.
Ve he pti hrá platí všech pt sloupc, ve he ty hrá
neplatí sloupec oznaený ikonkou pti hrá
, ve he tí
hrá neplatí sloupce oznaené ikonkou pti a ty hrá
. Pro pehlednost je dobré na neplatné sloupce položit
nkolik žeton obyvatelstva nehrajících barev.

Píklad
Dražbu zaínal modrý. Vybral území, pesunul jej na dražební
místo a nabídl 2 peníze. Zelený nabídl 3 peníze, žlutý i modrý
pasovali. Zelený vyhrál dražbu. Figurku oznaující cenu
technologií posunul o jedno políko doprava. Zaplatil 3 peníze,
na území položil 1 odpad a 1 žeton obyvatelstva a vše uložil
ped sebe.

V sloupcích
se objevují ikonky
p
nebo
nebo obojí! Každá
ikonka
znaí jjeden žeton odpadu pro “vítze” této katastrofy.
Každá ikonka
znaí posun o jedno políko na poítadle
zneištní smrem k zdevastované krajin (doleva) pro “vítze”
této katastrofy. Sloupec nejvíce vlevo tedy oznauje plnou míru
postihu a sloupec nejvíce vpravo nulový postih katastrofou.

Poté vyvolal zelený další dražbu o území. Toto území vydražil
za 5 penz žlutý. Figurku oznaující cenu technologií posunul
o jedno políko doprava. Zaplatil 5 penz a území spolu
s jedním odpadem a jedním žetonem obyvatelstva na nm
položil ped sebe.

Hrá, který odstoupil z dražby území jako poslední, by ml mít
svou figurku na políku zaínajícího hráe. On zaíná dražbu
prevence katastrof tím, že zvolí sloupec a v nm hodnotu vdy,
kterou je ochoten investovat.

Žlutý vyvolá dražbu o následující území. Moc jej chce, proto
nabídne rovnou 5 penz (vše, co má). Modrý nabídne 6 a zelený
7. Žlutý nemže dál dražit a místo pasování oznámí rovnou
odstoupení z dražby. Pesune svou figurku na vtší políko pod
ceníkem území a technologií. Investuje jeden bod vdy a vybere
si technologii. Modrý oznámí pas a zelený kartiku získá.
Zaplatí 7 penz a posune figurku oznaující cenu technologií
o jedno políko doprava. Na vydražené území si dá jeden žeton
obyvatelstva a dva žetony odpadu.

Dražba pokrauje po smru hodinových ruiek. Pro oznaení
nabídky si vybere hrá sloupec a umístí svou figurku na
odpovídající íslo. Minimální nabídka je 0, maximální 25. Hrá
nesmí nabídnout více bod vdy, než má aktuáln v ruce. Stojíli v nkterém sloupci už figurka, mže hrá v tomto sloupci
vlastní
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Zelený už nemá peníze na vyvolání dražby, proto oznámí
odstoupení z dražby. Pesune svou figurku ke žluté na vtší
políko pod ceníkem území a technologií a vybere si jednu
technologii. (Ta už je zdarma.)
Modrý zstal sám v dražb území. Mže si koupit ob zbylá území
za minimální cenu, každé za 2 peníze. S každým vydraženým
územím se posune i cena technologií. Poadí, ve kterém si území
vezme, je dležité pro poet odpadu na jednotlivých územích.
Poté už nejsou v dražb žádná území a modrý musí odstoupit.
Figurka ukazující cenu technologií už je na konci ceníku, modrý
si mže vybrat technologii zdarma. Pesune svou figurku na
menší políko pod ceníkem území a technologií. Modrý zane
dražbu prevence katastrof.

Žlutý je zaínající hrá. Vybral si sloupec nejvíce vpravo.
Zelený si vybral prostední sloupec. ervený chce stejný
sloupec jako žlutý, a tak jeho nabídku pebije. Modrý má
také zájem o tento sloupec a pebije nabídky obou.
Po prvním rozmístní všech figurek se draží po smru
hodinových ruiek dál až do chvíle, kdy je v každém sloupci
jenom jedna figurka. Mže nastat jedna ze dvou možností:

DOTACE
Ve zvláštních pípadech se stane, že hrá nevydražil žádné
území. Pro zmírnní dopadu tohoto nezdaru získá 4, 5 nebo 6
penz z banku. Kolik získá, uruje minimální cena území (na
ceníku území a technologií) zvýšena o 2.

1. Hrá, který je na tahu, má figurku na nejvyšším
obsazeném ísle nkterého sloupce. Pak ve svém tahu
nedlá nic. Figurku nesmí pesouvat, dokud jeho nabídku
nkdo nepebije.

Všimnte si, že i hrá bez penz pi odstoupení z dražby mže
investovat body vdy do technologie a vzít si jednu technologii
za aktuální cenu.

Kdyby byl na tahu v našem pedchozím píkladu zelený nebo
modrý, musel by pasovat.
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PR IPOJENÍ NOVÝCH ÚZEMÍ A INSTITUCÍ

2. Hrá, který je na tahu, má figurku níže, než jiný hrá
(hrái) ve stejném sloupci. Musí svou figurku pesunout tak,
aby byla na nejvyšším obsazeném ísle nkterého sloupce. Pitom
mže umístit figurku jak do pvodního, tak do nového sloupce.

Ze získaných území a institucí vytváí hrái svou krajinu. Dílky
skládají do “tvercové sít” tak, aby se dotýkaly hranou nebo
alespo rohem už existující krajiny. Není nutné je pokládat
v poadí, ve kterém byly vydraženy. Hrá si je mže natoit
libovolným smrem, i „vzhru nohama“. Železniní sí nemusí
navazovat.
Získal-li hrá novou instituci (technologie s budovami
a železniní sítí), uloží ji stejn jako území do své krajiny.

UMÍSTENÍ ŽETONU OBYVATELSTVA
Žlutý si mže vybrat
kterékoliv svtle
podbarvené pole. (Tmavý
sloupec se ve he ty
hrá nepoužívá.)

Na pikládaných územích musí hrá umístit na obrázek msta
pipravený žeton obyvatelstva. Každé nové území má jeden
žeton obyvatelstva a jedno až dv msta. Hrá se musí uvážliv
rozhodnout, ve kterém z nich budou jeho obyvatelé pracovat.
Pesunout pozdji obyvatele z msta do msta je složité.

Na tahu je zelený a také
si vybírá jedno ze svtle
podbarvených polí.

Pouze osídlená msta produkují peníze, vdu nebo životní
úrove (viz ikony u msta). Žádné msto nemže mít dva
nebo více žeton obyvatelstva. Nkterá msta zstanou až do
konce hry bez obyvatelstva. Msta mohou produkovat peníze,
vdu a životní úrove. Nkterá msta mají recyklaní zaízení,
které mže ve fázi Píjem zpracovat odpad. Neosídlená msta
neprodukují nic ani nezpracovávají odpad.

Když je v každém sloupci práv jedna figurka, dražba koní.
Hrái zaplatí nabídnuté body vdy do banku a obdrží výsledky
prevence katastrof.
Za každou ikonku

si položí ped sebe jednu kostiku odpadu.

Za každou ikonku
si posunou ukazatel zneištní o jedno
pole doleva (výjimka: Leží-li ukazatel na levém krajním poli
stupnice, už se nehýbe).

Upozornní: Nov získaní obyvatelé nemohou být umístni
na kterékoli msto krajiny. Musí zstat na území, se kterým se
dostali do hry (alespo v tomto okamžiku).

POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Sloupec nejvíce vlevo je plný dopad katastrofy. Hrá, který
“vyhrál” toto neštstí, bude zaínajícím hráem dražby území
píštího kola.

Poté, co hrái umístili všechen odpad, pipojili území i instituce
a umístili obyvatelstvo do mst, mohou využít zvláštní schopnosti, které jim propjují jejich technologie. Napíklad pokud
hrá má lokomotivu, mže pemístit jeden žeton obyvatelstva.
Viz kapitolu Technologie, str. 10 – 11.

FÁZE 4: ÚDRŽBA
(A VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ)

POSUN UKAZATELU PRODUKCE

Údržba se mže vykonávat souasn. Pokud má pro njakého
hráe význam sledovat, co dlají jeho spoluhrái, provádí se
údržba postupn od hráe s figurkou ve sloupci nejvíce vlevo
a dál po smru hodinových ruiek.

Nakonec si hrá nastaví na poítadle pírstk zmny, které
v jeho píjmech penz, vdy a životní úrovn nastaly. Neexistuje
horní limit pírstk, dojdete-li na konec poítadla, použijte
více žeton:

UMÍSTENÍ NOVÉHO ODPADU

Píklad: Pro nastavení píjmu 23 penz položte 2 žetony na
pole 10 a jeden na pole 3.

Nejdíve si hrá umístí všechen odpad, který získal z technologie
a ekologických katastrof (kostiky leží ped hráem), na území
získaná v tomto kole. Odpad se umisuje vždy jenom na území,
ne na technologie. Nevydražil-li hrá v tomto kole žádné území,
umístí takový odpad kamkoliv na díve získaná území.
Pesné umístní odpadu na území nehraje roli. (Není ovšem
vhodné pekrývat jím msta, železnice i ikonky produkce.) Na
rozdíl od žetonu obyvatelstva, odpad patí celému území, ne jeho
ásti nebo mstu.

Kdykoliv bhem hry je možno hodnoty na poítadle pírstk
zkontrolovat pepoítáním produkce všech osídlených mst
hráe. Každý ukazatel si v prbhu hry udržujte na správné
hodnot, abyste hru zbyten nenatahovali pepoítáváním.

Jedná se jenom o odpad, který získali hrái z technologií
a ekologických katastrof. Odpad, který získali v dražb území,
musí zstat na územích, se kterými jej hrái získali.

7

FÁZE 5: PR ÍJEM
(A RECYKLACE)
V této fázi osídlená msta hrá produkují peníze, vdu
a životní úrove. Aktuální hodnoty mají hrái nastaveny pomocí
ukazatel na svých plánech. Hrái také mohou použít svá
fungující recyklaní zaízení.

Recyklaní zaízení mže
odpad odstranit.

PR ÍJEM KARET A ŽIVOTNÍ ÚROVNE

Postupn od zaínajícího hráe si každý hrá vezme karty
penz a vdy odpovídající nastaveným hodnotám na poítadle
pírstk. (Kdykoliv bhem hry si mžete rozmovat.) Poté se
posune na poítadle životní úrovn o její pírstek.

Toto recyklaní zaízení je
v neosídleném mst, není
funkní. Nemže odstranit
žádný odpad.

Píklad
Po údržb má ervený nastaveny ukazatele jako na obrázku:

Recyklaní zaízení mže odpad odstranit.

Železnice vede na území s recyklaním zaízením, ale ne
do recyklaního zaízení. Odpad nemže být odstrann.

ervený si vezme karty s hodnotou 12 penz a 7 vd z banku.
Poté posune svj bodovací žeton o 8 míst na poítadle životní
úrovn.

RECYKLACE

Spodní dv území jsou pímo sousedící, ale nejsou spojena
pímou železniní tratí. Odpad nemže být odstrann.

Fáze Píjem je pro hráe také píležitostí k využití recyklaních
zaízení. Funkní jsou pouze recyklaní zaízení v osídlených
mstech. Každé funkní recyklaní zaízení mže odstranit
1 kostiku odpadu. Odpad musí splovat jednu z následujících
podmínek:

Území nahoe vpravo není s územím s recyklaním
zaízením pímo sousedící - mají spolený jenom roh. To
nestaí. Odpad nemže být odstrann.

• odpad leží pímo na území, na kterém je funkní recyklaní
zaízení;

Na konci této fáze pesunou hrái své figurky ze stupnice
dražby ekologických katastrof nad místa pro území na herním
plánu. Tím ukazují ostatním, že už skonili fázi Píjem. Hrá,
který má figurku v sloupci katastrof nejvíce vlevo, ji pesune na
menší políko zaínajícího hráe, ostatní pesouvají figurky na
vtší políko.

• odpad leží na území, které je s recyklaním zaízením
spojeno železnicí, a tato dv území jsou pímo sousedící
(hranou, nikoli pouze rohem).
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BODOVÁNÍ PRO VI. KOLO

FÁZE 6: BODOVÁNÍ

Bodování po šestém kole je vždy stejné
i ve vaší první he.

Body životní úrovn dostávají hrái v každém kole ve fázi Píjem.
Na konci II., IV. a VI. kola probhne navíc fáze Bodování.
Karty hodnocení se vybírají náhodn na zaátku hry. Od té
doby leží lícem nahoru na herním plánu, aby je hrái vidli a
znali bodovací kritéria.

• Hrái se za každé území, na kterém neleží žádný odpad,
posunou na poítadle životní úrovn o 2, 3 nebo 4 body.
Poet udává íslo pod stupnicí zneištní. Technologie se
nepoítají jako území.

Poznámka: Hrajete-li první hru, nebo uvádíte-li do hry nové
hráe, doporuujeme hrát bez karet hodnocení pro II. a IV.
kolo. Hru to zjednoduší, ale stále každé kolo získáváte body
životní úrovn ve fázi Píjem. Jenom nebudete mít ve II. a IV.
kole fázi Bodování.

• Každé území s 1 odpadem je neutrální a má hodnotu
0 bod životní úrovn

KARTY BODOVÁNÍ PRO II. KOLO

• Každé území s více než 1 odpadem má zápornou hodnotu.
Hrá získá za:

Hrái získají tolik bod životní úrovn,
kolik je jejich pírstek penz a vdy (podle ukazatel na herních plánech hrá).

• území s 2 odpady -5,
• území s 3 odpady -10,
• území s 4 odpady -15 bod životní úrovn

Hrái získají tolik bod životní úrovn,
kolik získali v I. a II. kole dohromady, ili
zdvojnásobí svj aktuální poet bod životní úrovn.

• Atd.
Hrái získají body životní úrovn v hodnot (kladné nebo
záporné) uvedené na stupnici zneištní pod jejich žetonem
obyvatelstva.
Hrái získají body životní úrovn i za finanní a vdecký pokrok.
Hrái odkryjí karty penz z ruky. Hrá s nejvíce penzi získá 8,
druhý 5, tetí 3 a tvrtý 1 bod životní úrovn. Hrá, který nemá
na ruce ani 1 peníz, nemže získat ani 1 bod životní úrovn.

Hrái získají 6 vítzných bod za každou
kartiku území, na které neleží žádný odpad. (Technologie se nepoítají jako území.)

Hrá s nejmén penzi získá vždy 0 bod životní úrovn. Ve he
ty hrá je zisk bod životní úrovn omezen na hodnoty 8, 5
a 3, ve he tí hrá jenom 8 a 5.

KARTY BODOVÁNÍ PRO IV. KOLO
Hrái získají za každé aktivní recyklaní
zaízení 2 body životní úrovn. Navíc získají tolik bod životní úrovn, kolik je jejich pírstek penz.

Po zapotení bod životní úrovn za karty penz rozdlte
stejným zpsobem body životní úrovn za karty vdy.

Leží-li žetonek obyvatelstva hráe na
stupnici zneištní na znaku
, pipote si hrá pod ním uvedené body životní
úrovn. Jinak nezíská žádné body životní
úrovn. (Záporné body se neodeítají.)
Krom toho hrái získají tolik bod životní úrovn, kolik je jejich pírstek za toto kolo. (Pírstek bod životní úrovn se
zapote dvakrát: jednou ve fázi Píjem, podruhé ve fázi Bodování.)

Zelený a modrý mají shodn po 17 penzích, ervený má jenom
12 a žlutý 7. Zelený a modrý získají 6 bod životní úrovn (8 +
5 = 13, 13:2 | 6), ervený získá 3 body životní úrovn a žlutý
nezíská nic.

V pípad rovnosti dvou a více hrá se sítají píslušné hodnoty
a body životní úrovn se rozdlí rovným dílem všem hrám
s rovností. Výsledek se zaokrouhlí dol.

Žlutý má 12 bod vdy, ervený, modrý a zelený po 9. Žlutý
získá 8 bod životní úrovn, ervený, modrý a zelený shodn
po 2 (5 + 3 + 0 = 8, 8:3 | 2).
Uvdomte si, že tyto body životní úrovn se získávají za karty,
které vám zbyly na ruce, ne za jejich produkci.

Hrái získají za každé území (ne za technologie), na kterém neleží žádný odpad,
2, 3 nebo 4 body životní úrovn. Poet
udává íslo pod stupnicí zneištní.
(Stupnice je rozdlena do tí vtších oddíl.) Za každý žeton odpadu ve své krajin si odetou po jednom
bodu životní úrovn. Hrái získají tolik bod životní úrovn,
kolik je jejich pírstek vdy.
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6. KOLO

Bodování probhne na konci kola podle pedtištného hodnocení
na herním plánu. Vysvtlení symbol je uvedeno výše.

6. kolo je zkráceno. Peskote Dražbu o území i katastrofy
a zante fází Údržba. Budete hrát jenom tyto 3 fáze:

KONEC HRY

• Údržba (a použití technologií)
• ásten Píjem (a recyklace)

Hra koní po bodování šestého kola.

• Bodování

VÍTE Z

V rámci údržby už hrái nemají žádné nové kartiky, proto
údržba spoívá ve využití technologií a v pesunu poítadel
pírstk.

Hrá s nejvíce body životní úrovn se stává vítzem. V pípad
shody vítzí ten z hrá, který má ve svém regionu mén
odpadu. Nastane-li shoda i v potu odpadu, je vítz více.

V 6. kole ve fázi Píjem nezískáte žádne karty penz a vdy.
Zapoítáte si jako obvykle body životní úrovn a máte poslední
možnost využít svá recyklaní zaízení.

TECHNOLOGIE
Existují ti druhy technologií
1. Instituce (mají vzhled území, jsou na nich budovy
a železniní sí).
2. Technologie na jedno použití (je na nich obrázek a mají
záiv bílý rámeek).

A

3. Opakovan využitelné technologie (je na nich obrázek
a mají šedivý rámeek).

Poznámka: Je mnoho kombinovaných technologií - kartiek,
na kterých je jak technologie na jedno, tak i technologie na
opakované použití. Každý z obrázk tedy vyhodnocujte jako
samostatnou technologii.

C

D

B

Tato krajina produkuje 4 peníze, 8 bod vdy a 1 bod
životní úrovn. Laborato zvyšuje píjem mst A a B.
Každé z nich produkuje 3 body vdy. Msto C není
napojeno na laborato, proto produkuje jenom 2 body
vdy. Msto D je k instituci pipojeno, ale samo
neprodukuje vdu, proto nezískává bonus z instituce.

INSTITUCE
Institucemi jsou doly (zvyšující píjem penz), laboratoe
(zvyšující píjem vdy) nebo nemocnice (zvyšující píjem bod
životní úrovn). Hrá je ve fázi údržby zaleuje do své krajiny a
pikládá je podle pravidel pikládání nových území. Pi bodování
se nepoítají jako území. Také na n nemže být uložen
žádný žeton obyvatelstva i odpadu. Železnice pes n nemohou
dopravovat odpad (obyvatelstvo je možno transportovat, viz níže
u technologie Lokomotiva).

F

Instituce neprodukuje peníze, vdu nebo body sama o sob.
Místo toho každé kolo zvyšuje píjem zobrazené komodity na
každém pímo sousedícím (hranou) území. Pro zvýšení píjmu
musí být msto na sousedním území osídleno. Mstu nemže
být zvýšen píjem neho, co samo neprodukuje. Instituce
a msto musí pímo sousedit a musí je spojovat železnice, která
neprochází žádným dalším mstem. Jsou-li na sousedícím území
dv osídlená msta a železnice tvoí nejdíve rozdvojku, mohou
profitovat z technologie ob.

E
Tato krajina produkuje 3 peníze, 4 body vdy a žádný bod
životní úrovn. Msto E nemže získat bonus z instituce,
železnice vede nejdíve pes jiné msto. Msto F získá
bonus a produkuje 2 body vdy.
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TECHNOLOGIE
NA JEDNO POUŽITÍ
Tyto technologie nepikládáte ke své krajin. Zstávají ležet
ped vaším herním plánem. Most, Obyvatelstvo a Tídný
odpad je možné použít jenom jednou. Park nemá krom svého
okamžitého dopadu žádný efekt.

Most nesmí být umístn tímto zpsobem - nesmí ležet na
dvou územích.

OBYVATELSTVO
Rozvoj lékaství vám umožuje zvýšit populaci vaší
krajiny. Položte jeden žeton obyvatelstva na tuto
technologii. V kterékoliv fázi Údržba mžete tento
žeton umístit na dosud neobsazené msto své
krajiny. Technologie je jednorázová, dá vám jenom
jeden žeton obyvatelstva za celou hru. Žeton vám
ovšem zstane napoád. Je-li jednou umístn,
funguje stejn jako každý jiný žeton obyvatelstva.

Oba mosty musí být umístny v jedné fázi Údržba. Žeton
obyvatelstva z území vpravo je možno pomocí lokomotivy
(viz níže) pemístit do neosídleného msta vlevo. (Nebo
žeton obyvatelstva zprava do neosídleného msta vlevo.)

MOST
Vaši inženýi postavili most. Vezmte si jeden
devný most a položte jej na technologii. Zisk
je jednorázový, ale po jeho umístní je most
trvalou souástí hráovy krajiny. V kterékoliv fázi Údržba
mžete tento most umístit do své železniní sít, podle pravidel
níže. Jednou umístn, stává se most nedílnou souástí krajiny
a nemže už být pemístn.
Most mže hrá v kterékoliv fázi údržby položit na plán. Takto
postavený most už není možno pesunout. Funguje jako nová
železniní tra. V každém kole je možno pes nj vozit (jako
po železnici) obyvatelstvo, dovážet odpad do recyklaního
zaízení, erpat výhody z technologie. V moment umístní
musí most splovat následující podmínky:
1. Most musí být celý na jediném území
2. Most musí být rovný (ale jakkoliv dlouhý)

Bez mostu by se zvýšení životní úrovn vztahovalo vždy
jenom na jedno msto. V obou píkladech díky mostu
profitují ze zvýšení životní úrovn nemocnicí dv msta.

3. Most nesmí pekrývat železnici, ani msto (musel by v nich
konit).

TR ÍDENÝ ODPAD
Vaši aktivisté spustili recyklaní kampa. Hrá
mže jednou za hru v libovolné fázi Údržba
odstranit ze svého území jeden žeton odpadu.
Odpad uloží na žlutý kontejner. Kontejner na PET-láhve se tím
naplnil a více není použitelný.

Tento most umožní hrái pomocí recyklaního zaízení
odstranit odpad z území vlevo.

PARK
Na rozdíl od jiných technologií nemá park žádnou
schopnost. Jedinou funkcí je jeho okamžitý
dopad (naznaen v levém horním rohu).

Umístní mostu umožní laboratoi zvýšit produkci vdy
v každém mst o 1.
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OPAKOVANE VYUŽITELNÉ
TECHNOLOGIE

TRANSPORT ODPADU
Železnice jsou výborné, nkdy ovšem
potebujete na odpad nákladní auta. Hrá mže
v každé fázi údržby pesunout jeden žeton
odpadu z jednoho území na libovolné jiné ve své krajin, bez
ohledu na železniní sí. Pozor: Píjem (a recyklace) následuje
až po fázi Údržba, takže odvezený odpad mžete ješt v témže
kole recyklovat.

Tyto technologie nepikládáte ke své krajin. Zstávají ležet
ped vaším herním plánem. Dávají vám speciální schopnost,
kterou mžete využít v každé fázi Údržba.

LOKOMOTIVA

RECYKLACE

Vytvoili jste linku osobní dopravy. Toto je jediný zpsob, jak pesídlit obyvatelstvo. Lokomotiva mže v každé fázi údržby pesídlit po kolejích jeden žeton obyvatelstva do nkterého z
nejbližších neosídlených mst. Podmínkou pesunu je existující pímé spojení obou mst železnicí, která pitom neprochází žádným jiným
mstem. Železnice mže vést pes instituci.

Vaši vdci vynalezli novou recyklaní
technologii. V každé fázi Údržba mže hrá z
ruky zaplatit požadované náklady a odstranit
jeden žeton odpadu z kteréhokoliv svého
území. (Technologie umožuje odstranit pouze
jeden odpad za kolo, není možno zaplatit
za odstranní více odpad.) K použití této
technologie nemusí mít hrá žádné aktivní
recyklaní zaízení. Pozor: Fáze Údržba je ješt ped fází Píjem.
Hrá tedy musí mít peníze/body vdy ušeteny.

Zde jsou ti píklady správného pesídlení
za použití lokomotivy.

EKOLOGICKÁ INVESTICE
Nkdy dokážou technologie opravdu vyešit
vaše problémy. V každé fázi Údržba mže hrá
zaplatit požadované náklady a posunout se
na stupnici zneištní o jedno políko vpravo.
Technologii je možné použít v každé fázi
Údržba pouze jednou. Není možno zaplatit více
za posun o více políek. Pozor: Fáze Údržba
je ješt ped fází Píjem. Hrá tedy musí mít
peníze/body vdy ušeteny

INVESTICE DO ŽIVOTNÍ ÚROVNE

Tato technologie umožuje za peníze zvýšit
životní úrove vaší krajiny. V každé fázi Údržba
mže hrá zaplatit požadované náklady
a posunout se na poítadle bod životní úrovn o píslušný
poet políek. Není možno zaplatit víc ani mí než za posun
o 5 políek. Pozor: Fáze Údržba je ješt ped fází Píjem. Hrá
tedy musí mít peníze ušeteny, aby za použití technologie
mohl zaplatit.

Více lokomotiv umožuje vícenásobné pesídlení.

A

C
B

POZNÁMKY K TECHNOLOGIÍM V. KOLA

Obyvatelstvo z msta A nemže být pesídleno do msta C,
železnice vede pes msto B. (I kdyby msto B bylo neosídleno, nebylo by pesídlení možné.) Kdybyste mli 2 lokomotivy, mohli byste pesídlit obyvatelstvo z B do C a poté v
témže kole z A do B, ímž byste docílili kýženého výsledku.

HRA VLADIMÍRA SUCHÉHO
Ilustrace: Milan Vavro
Grafický design: Filip Murmak
Pravidla: Monika Dillingerová
Podkování: manželka Katka, Jirka
Bauma, Petr Holub, Vodka, Roneth, Eliffe,
Rumun, Markéta, Michal, Láa Smejkal,

V pátém kole se mže zdát, že je píliš pozd na investici do
opakovateln využitelných technologií. Pamatujte ale, že tato
technologie mže být využita dvakrát: poprvé ve fázi Údržba
pátého kola a podruhé ve fázi Údržba šestého kola.

Petr Murmak, Filip
Murmak, Vlaada Chvátil,
Miloš Procházka, dilli, Klub
deskových her Paluba,
Klub Korunka, Klub
Bedna, Paul Grogan.
Zvláštní podkování:
Roneth za dobrý tip.
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