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Cílem projektu Klubu deskových her při PřF UP je popularizace moderních společenských her mezi
studenty Univerzity Palackého i veřejností a větší provázanost studentů i veřejnosti s fakultou pomocí
těchto volnočasových aktivit. Ve spolupráci s pracovníkem Katedry fyzikální chemie RNDr. Karlem
Berkou Ph.D. je provozován klub, který se schází jednou týdně v prostorách společných učeben PřF
UP na Envelopě. 

Účast na jednotlivých setkáních je monitorována formou prezenčních listin. V kalendářním roce 2015
klub  deskových  her  navštívilo  146  zájemců  (oproti  31  zájemcům  v  roce  2014),  z toho  79  je
zaměstnanci nebo studenty UP (oproti 11 v roce 2014). Průměrná účast na jedné schůzce byla 16,2
účastníků; při výpočtu s vyloučením prázdnin, kdy byl klub otevřen nepravidelně a se slabší účastí,
vychází  průměrná  účast  na  19  lidí  na  schůzku.  Prezenční  listiny  jsou  k nahlédnutí  u  žadatele.
Od začátku akademického roce 2015/2016 účast  vzrostla  vlivem propagačních akcí  a pohybuje se
nyní v průměru 22,7 lidí na schůzku. Klub pokračuje ve schůzkách i v akademickém roce 2015/2016.

Akce byla propagována letáky ve vestibulu PřF UP, v menze a na webu studentské organizace PřF
POSPOL,  kde  jsou  v  kalendáři  vyznačeny  herní  čtvrtky  klubu.  Dále  propagace  probíhá  skrze
facebookovou skupinu  „Deskové hry při PřF Olomouc“ (187 členů k 23. 11. 2015, oproti 28 členům
k 27.  11.  2014),  na kterou bylo odkazováno skrze  oficiální  facebookovou stránku PřF UP;  klub je
evidován na zájmovém serveru Zatrolené hry a k domluvě jednotlivých setkání je založeno diskuzní
vlákno. Klub je také veden v seznamu deskoherních klubů na zájmovém serveru Hrajeme.cz. Náhled
letáku a příslušné odkazy jsou uvedeny v Příloze 1.

Vedení klubu navázalo spolupráci s firmami MindOK, Albi, Rexhry, Loris Games a Pexi, které nabídly
klubu nákup her z jejich sortimentu za klubové ceny (příp. propagační vzorky zdarma), do budoucna
je plánována i spolupráce při pořádání turnajů a prezentací.

Ve spolupráci s děkanátem a Správou budov byla schůzkám klubu pro akademický rok 2014/2015
i 2015/2016 vyhrazena učebna, která byla na podzim 2015 vybavena uzamykatelnou skříní na hry.
I díky této podpoře je nyní v trvalé zásobě klubu k dispozici přes 80 her k veřejnému hraní.

Zástupci Klubu deskových her se aktivně účastnili popularizačních akcí PřF (Muzejní noc, 15. 5. 2015
a Noc vědců, 25. 9. 2015) se stánkem propagujícím deskové hry ve vestibulu PřF. Ve spolupráci se
Správou budov byly uspořádány také dvě sobotní propagační akce: hraní u příležitosti Mezinárodního
dne deskových her (ITTD - International Tabletop Day, 11. 4. 2015) a Sobotní deskohraní novinek
z Essenu  (testování  novinek  dovezených  z  mezinárodního  veletrhu  deskových  her  Spiel  2015
v Essenu, 24. 10. 2015). Oboje bylo avizováno na facebooku, Mezinárodní den deskových her pak
i pomocí letáků. Fotky z akcí jsou k dispozici v Příloze 2.



Výstupy:

Vytvoření zázemí pro konáni hraní - V akademickém roce 2015/2016 byla na jméno uskutečňovatele
projektu (Mgr. Ondřej Kurka) rezervovaná pro účely klubu učebna č 1.034 (společný fond učeben).
V učebně je k dispozici  uzamykatelná skříň s hrami po dohodě vypůjčená od Správy budov.

Nábor nových členů  - Propagací přes internet, letáky a prezentacemi v rámci akcí PřF jsme rozšířili
členskou  základnu (187  členů  facebookové skupiny,  32  registrovaných  členů  klubu na  zájmovém
webu Zatrolené hry), v současné době se na hraní každý týden schází více než 20 lidí.

Pořízení  deskových  her -  Peníze  z  loňského  projektu  „Hýčkejte  si  Alma  Mater“  byly  věnovány
na nákup her do klubu. Po dohodě a hlasování byly vybrány hry Chňapni čuníka!, Istanbul, Lewis &
Clark,  Pictomania,  Splendor,  Terra Nova, Ticket to Ride a Tobago.  Další  hry byly klubu věnovány
vydavatelstvími (Evoluce a rozšíření Evoluce: O vývoji druhů s rozšířením Čas létat, Malacca, Panic Lab
a Shogi). 

Podpora popularizace PřF  - Zástupci klubu se letos účastnili propagačních akcí Muzejní noc a Noc
vědců. V klubu jsou mimo jiné k dispozici i hry s přírodovědeckou tématikou (např. Cardline: Svět
zvířat, Compounded: Better Gaming through Chemistry, Evoluce, Chemundo, Solar System, Vědecká
esa).

Navázání spolupráce s vydavatelstvími deskových her - Klub navázal kontakty s významnými českými
deskoherními  vydavatelstvími,  nákup her  těchto vydavatelství  tak  po dohodě bude do budoucna
probíhat za příznivější  ceny. Zároveň je v plánu zapojení klubu do celorepublikových herních akcí
(turnaje v jednotlivých hrách, prezentace a testování novinek).



Příloha 1 - propagace klubu:

leták:

Odkazy na stránky propagující klub:

http://pospol.upol.cz/calendar.htm

https://www.facebook.com/groups/DeskovkyPrFUP/

http://www.zatrolene-hry.cz/klub/klub-deskovych-her-pri-prf-up-olomouc-58/

http://hrajeme.cz/poradna/kde-hrat-herni-kluby-a-herny/



Příloha 2 - fotky z hraní:

Pravidelné čtvrteční hraní na PřF:

Mezinárodní den deskových her: 

Sobotní deskohraní novinek z Essenu:

Muzejní noc 2015 (fotky staženy z https://www.facebook.com/olomouckamuzejninoc a 
http://www.zurnal.upol.cz/):


