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Muzea v senátním obvodu Blansko jsou moderní instituce
	 Muzea	v	dnešní	době	již	nejsou	stá-
lé	 expozice	 se	 zaprášenými	 exponá-	
ty,	 Muzeum	 Blanenska	 a	 Muzeum		
regionu	 Boskovicka	 nabízejí	 mimo	
historie	 regionů	 a	 měst	 také	 krátko-	

dobé	výstavy,	besedy,	koncerty,	semi-
náře	a	program	pro	děti	a	mládež,	školy	
a	seniory.
	 „Vždy	jsem	muzea	podporovala	jako	
důležitou	součást	života	občanů.	Měs-
ta,	pokud	jsou	zřizovatel,	však	nemají	
tolik	financí	na	jejich	rozvoj	jako	Jiho-
moravský	kraj.	Proto	jsem	ráda,	že	po	
změně	zřizovatele	se	obě	muzea	dobře	
rozvíjí,“	říká	Jaromíra	Vítková,	zastu-
pitelka	JmK	a	senátorka.	
	 „Boskovické	 muzeum	 v	 posledních	
třech	letech	výrazně	posílilo	odbornou	
činnost.	 Tým	 muzejníků	 se	 rozrostl		
o	etnografa,	přírodovědce,	muzejní	pe-
dagožku,	zlepšily	se	podmínky	archeo-
logického	 pracoviště.	 Toto	 se	 odráží	
v	nárůstu	počtu	návštěvníků,“	doplnila	
Dagmar	Hamalová,	manažerka	vztahů	
s	veřejností.
	 „Muzeum	 Blanenska	 stále	 rozšiřuje	

své	aktivity	i	expozice.	Kromě	v	podstatě	
stálých	expozic	s	tématikou	Moravského	
krasu,	bydlení	na	blanenském	zámku	či	
blanenské	umělecké	litiny	se	během	ro-	
ku	koná	mnoho	dalších	výstav	a	dopro-

vodných	společenských	akcí.	V	součas-
né	 době	 probíhá	 rekonstrukce	 budov	
předzámčí,	 ve	 kterých	 najde	 muzeum	
další	prostory	k	využití,“	řekl	František	
Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blansko.	
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Z Egypta na Klepačov – nová hra na trhu
	 Nedávno	mě	moje	dcera	přes	společ-
né	známé	upozornila	na	firmu	z	Blan-
ska-Klepačova,	která	se	specializuje	na	
vydávání	deskových	her.	Hry	ve	světě	
vyhledávají,	 testují	a	pokud	 je	některá	
zaujme,	přeloží	ji	a	dostanou	na	český	
trh.	Právě	te	vychází	jejich	první	kou-
sek.	Připadalo	mi	to	jako	zajímavé	téma	
pro	 čtenáře	 Listů	 regionů,	 proto	 jsem	
požádala	 o	 rozhovor	 jednatele	 firmy	
BoardBros	Davida	Navrátila.
	 Davide,	můžete	nám	firmu	představit?
	 Jádro	vydavatelství	BoardBros	tvoří	
dva	lidé	–	já	a	můj	kolega	Marek.	Oba	
pocházíme	z	Blanska,	kde	jsme	vyrůs-
tali	a	kde	jsme	se	v	místní	čajovně	také	
seznámili	s	deskovými	hrami.	S	prací	
nám	 ale	 pomáhá	 řada	 dalších	 kama-	
rádů,	vesměs	také	z	Blanska.	Ti	s	námi	
třeba	 testují	hry,	abychom	věděli,	kte-
rou	vydáme	příště.
	 Co	vás	dalo	s	Markem	dohromady?
	 Známe	 se	 již	 od	 mateřské	 školy,		
chodili	jsme	spolu	na	gymnázium	a	do	
skautského	 oddílu.	 Máme	 také	 řadu	
společných	koníčků	–	samozřejmě	pře-

devším	deskové	hry,	ale	máme	také	po-
dobný	filmový	či	literární	vkus.	
	 Jak	vás	napadlo	přeložit	a	dostat	na	
náš	trh	novou	hru?
	 Již	několik	let	společně	píšeme	člán-
ky	o	deskových	hrách	na	MFantasy.cz.	
Založení	vydavatelství	byl	další	logický	
krok,	kterým	jsme	chtěli	posunout	náš	
koníček	na	novou	úroveň.	Už	nás	neba-
vilo	 dění	 v	 deskoherním	 světě	 „jen“	
pozorovat;	chtěli	jsme	se	ho	aktivně	zú-
častnit.	A	je	spousta	skvělých	her,	které	
u	nás	nenajdou	svého	vydavatele.	Loni	
jsme	třeba	navštívili	nejprestižnější	svě-
tový	deskoherní	veletrh	v	Essenu	a	vi-
děli	jsme,	kolik	zajímavých	kousků	ka-
ždý	rok	vyjde	a	jak	malé	procento	se	do	
naší	země	dostane.	Věříme,	že	v	tomto	
ohledu	 máme	 Českou	 republiku	 čím	
obohatit.	
	 Nyní	 je	na	trhu	nová	hra,	s	 tématem	
Egypta…
	 Hru	Ve	 stínu	pyramid	 jsme	vybrali	
především	 proto,	 že	 se	 nám	 líbí	 její		
silné	 mechanismy.	 Jedná	 se	 o	 karetní	
deckbuilding,	 což	 je	 velmi	 populární	

žánr.	 V	 roli	 egyptského	 šlechtice	 se	
snažíte	 vybudovat	 si	 co	 nejhonosnější	
hrobku.	Na	začátku	máte	základní	ba-	
líček	 karet,	 se	 kterým	 hrajete.	 Do	 něj		
v	průběhu	partie	nakupujete	nové	kar-	
ty	 –	 sarkofágy,	 pohřební	 masky,	 arte-

fakty,	knihy	zesnulých	a	podobně.	Va-
ším	cílem	je	karty	z	balíčku	dostat	do	
vaší	herní	hrobky.	Jednu	kartu	za	kolo	
můžete	 takto	„zapečetit“	 automaticky,	
ostatní	 pomocí	 efektů	 dalších	 karet.	
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Ve stínu pyramid – přebal hry


