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Jak vydat deskovou hru
Jedna z ukázkových her na Czech Open, kterou si návštěvníci mohou vyzkoušet zahrát, se jmenuje Dostihy a do Pardubic ji přivezli jeden z autorů Vratislav Janko a vydavatelka Drahomíra Valešová. Oba pocházejí z Trutnova a na své první setkání jen tak nezapomenou. 

Michal, syn pana Janka, hru vymyslel v 15 letech. Otec mu ji pomohl graficky zpracovat a vyrobit. S vlastním prototypem hráli deset let, jen tak pro radost. Vratislav Janko jednoho dne otevřel dveře specializované prodejny deskových her. „Slovo dalo slovo, my jsme zjistili, jak skvělou hru má pan Janko doma, a rozhodli jsme se, že mu ji pomůžeme vydat,“ popisuje setkání Drahomíra Valešová. V tu chvíli se jí změnil život. Racionální člověk by si spočítal náklady a zjistil by, že vydání hry znamená finanční sebevraždu. „Ale my jsme tak trochu blázni,“ směje se: „Šli jsme do ukrutného rizika, zastavila jsem kvůli tomu střechu nad hlavou.“ Dokonce samotní autoři hry ji od vydání odrazovali. Přesvědčil ji nápad: „Obdobná hra na českém trhu není. Je to něco úplně jiného.“

S rozhodnutím hru vydat přišly problémy. „Hledali jsme tiskaře, který by vyrobil hrací desku. Je veliká, takže je její výroba náročná. Dále bylo potřeba nechat udělat všechny figurky, kartičky a další pomůcky. Jenže jen málokdo to dokázal podle našich představ,“ líčí Valešová. Řešení přišlo v podobě jiného náhodného setkání. „Jednoho dne v Trutnově pršelo a k nám do obchodu se přišel schovat pán. Zjistili jsme, že je nakladatel, který je schopný hru vyrobit. Rozhodl se na vydání spolupracovat,“ vysvětluje. 

Hra byla vydána na začátku letošního roku v nákladu 1000 kusů. Je nádherně zpracovaná, ruční práce. Vratislav Janko nápad svého syna převedl do reality. Vymyslel design, navrhl trať, po které se závodí a na které lze vytvořit 85 odlišných okruhů, nafotil koně ve stájích v Pilníkově u Trutnova. „Radši nemyslet, kolik času jsem nad tím strávil,“ říká. I když jeho práce není v nákladech na hru započítaná, stojí jeden kus 1500 korun. „Aby se výrazně snížila cena jedné hry, bylo by potřeba vydat alespoň deset tisíc kusů. Ale tolik bychom neprodali,“ popisuje hlavní problém tvůrců her Janko. 

„Několikrát jsem už slyšela, že za tu cenu je hra neprodejná. Ale tohle já neřeším. Zatím jsme sice prodali jen pár kousků, ale věřím, že se nám první vydání do Vánoc podaří vyprodat,“ tvrdí Valešová, pro kterou vydání hry není žádný závratný byznys: „Budu šťastná, když se nám vrátí náklady.“ Těší ji, že se hra kupujícím líbí. „Na hru máme jen pozitivní ohlasy, což je pro nás moc důležité. Jeden kus jsem věnovala do školní družiny a vychovatelky mi později přišly říct, že děti od té doby nehrají nic jiného.“ 

Na první pohled hra vypadá jako známé Dostihy a sázky. Také v této hře se kupují koně. Tím jakákoliv podobnost končí. Hráči své koně vysílají do závodů, ve kterých rozhoduje strategie i štěstí. Na koně mohou sázet podle předem daných kurzů. Zkrátka simulace dostihového života. „Můj syn byl naštvaný, když hrál Dostihy a sázky, že ve hře přeci nejsou žádné sázky. Rozhodl se tedy vytvořit svoji hru. Tak vznikly Dostihy,“ vykládá Janko. Rodinný tandem má v zásobě dalších pět her, které stačí „jen“ vydat. „Syn je aktivní, hry už má hotové. Sám si je podomácku vyrobil,“ říká Janko. Jenže na vydání hry je potřeba velký kapitál. „Někdy si říkám: už nikdy více. Ale jindy mi přijde škoda nevyužít zkušenosti, které jsme získali s vydáváním Dostihů. Až se hra prosadí na trh a my si trochu odpočineme, třeba se dočká zpracování i některá z dalších her. Je to jen o penězích,“ uzavírá Valešová.



Úterní program festivalu:
V úterý je pro veřejnost připravena soutěž v luštění sudoku, kakuro a křížovek. Kdokoliv z příchozích může zkusit luštit o zajímavé ceny. Luštění bude probíhat od 14 hodin v Ideonu. Ve středu bude od stejné hodiny možno luštit rébusy v ČEZ Areně. Od 17 hodin se bude v Ideonu konat první pokerový turnaj pro začátečníky. Startovné je zdarma. Ceny jsou ve výši 5000 korun. Před turnajem bude probíhat výuka pokeru.

09:00 – 13:00	turnaj v malé kopané – 1. hrací den (areál Pamako - Hůrka)
09:30 – 12:30 Autosalon Louda Open – otevřený bleskový turnaj (ČEZ Arena)
14:00 – 20:00	sudoku, kakuro, křížovky (Ideon)
17:00 pokerový turnaj pro začátečníky (Ideon)



Průběžné výsledky velmistrovského turnaje CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN (po 4. kole):
	Anton Korobov	UKR	4 b.
	Dmitry Kononenko	UKR	4 b.
	Jacek Stopa		POL	3,5 b.


Nejlepší Češi:
	Jan Bernášek		ŠK Rapid Pardubice	3,5 b.	

	Jiří Štoček		TJ Ostrov nad Ohří	3,5 b.

Vlastimil Babula	Agentura 64 Grygov	3,5 b.


Průběžné výsledky všech dalších turnajů a další podrobnosti lze nalézt na www.czechopen.net.

Jan Kalenský
tiskový mluvčí CZECH OPEN 2008
724 302 305
jan.kalensky@gmail.com

