Hrací karty Města obsahují 52 hracích karet, dvě karty žolík
kartu! Na šestnácti kartách vyšších hodnot jsou umístěny il
našich měst. Mezi nimi najdete například Plzeň, Brno, Ostr
Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice a jiné. Dalších
reprezentované svými typickými atributy na zbývajících kartá
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Katarina Makarova a Martin Čtverák
Hrací karty Města obsahují 52 hracích karet, dvě karty žolíků a
jednu bonusovou kartu! Na šestnácti kartách vyšších hodnot jsou
umístěny ilustrace postav coby našich měst. Mezi nimi najdete
například Plzeň, Brno, Ostravu, Liberec, Prahu, Olomouc, Hradec
Králové, České Budějovice a jiné. Dalších 36 měst naleznete
reprezentované svými typickými atributy na zbývajících kartách.
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Průvodce obsahuje 16 hlavních karet s vysvětlivkami a 4 krátké
příběhy s městy, jejichž autorem je Kryštof Kratochvíl.
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Moravský kroj

Legenda o drakovi

Brněnský orloj

Legenda o drakovi

Červená barva
ve znaku Brna

Legenda o kole
na Staré radnici

Kostkovaný vzor
erb města

Pověst o založení
města Caesarem

Olomoucký orloj

Pověst o založení
města Caesarem

Olomoucký orloj

Pověst o založení
města Caesarem

Vinná réva

„Z“ – znak Znojma

Hrozny vinné révy

Tradiční slovanský střih
šatů

Džbány s bílým
a červeným vínem

Znojemské podzemí

Meč – znak
Uherského Hradiště

Slovácký kroj

oﬁciální logo
Uherského Hradiště

Slovácký kroj

dvě žlutá a jedno modré
pero – znak Uh. H

Modrá barva
znak Uh. H.

Vlasy znázorňují řeku
Vltavu s mosty

Svatováclavská koruna

Pražský hrad

Horní část šatů vytvořena
podle obrazů A. Muchy

Karlův most
náhrdelník Prahy

Pražský Orloj
náušnice Prahy

Jak jsme se měli fotit
„Omlouvám se za zpoždění, ale takhle
před Vánoci mám vždycky problém
někde zaparkovat svou rybu.“
Ostatní se s údivem podívali na malou
dívku.. Všichni kromě Ostravy, ta se
sluchátky na uších podupávala kopyty
do rytmu hudby a okolní svět ji ani v
nejmenším nezajímal.
„Vždycky se bojí, že skončí v kádi, tak
jsem ji musela schovat do kanálu. Snad
tam nikomu nebude překážet.“
„To já naštěstí takový problém neměl,
velbloud – ostatně stejně jako anděl –
teď před Vánoci není tak nápadný. Tři
králové a tak, to asi znáte.“
„Ale tak toho velblouda jste s sebou

brát ani nemusel, andělé snad dokážou
létat?“
„Létat sice umím, ale znáte Brno, bral by
si to jako osobní urážku, kdyby vzduchem
připlachtil někdo jiný kromě něj. Hodně
dbá na svou pověst. A koneckonců,
budeme přeci portrétovaní, a co by to
bylo za portrét, kdybych na něm neměl
chrtici a velblouda?“
„Anděli milý, dnes už se doba změnila,
budeme se totiž fotit!“
„Fotit? Erby se odjakživa malují!“
„On Vám to v Plzni nikdo neřekl? Tohle
přeci nebudou erby ani klasické portréty..
Tohle mají být, jak jsem vyrozuměla,
hrací karty.“
„Nemyslíte snad ty nechvalně proslulé
čertovy obrázky?“ zachmuřil se Anděl.
Dívka ještě nestačila přisvědčit,

když tu náhle byl vzduch nasycen
nezaměnitelnou vůní tvarůžků. Zdálo se,
že i Ostrava na chvilku vypadla z rytmu.
„Dorazily legie,“ ušklíbl se začouzený
vousatý muž, který byl doposud
zaneprázdněn omotáváním hokejové
čepele a hovoru se tedy neúčastnil.
„Stejně tak smrdí hlavně proto, že si
nikdy nesundavá tu svou přilbici.“
„No dovolte?“ ozval se rytíř z Ústí.
„Na vás se to s tím smradem samosebou
nevztahuje, vždyť vy jste až po pás ve
vodě, takže helmice se nemůže, jak to
říct, projevit.“
„To už spíš ta jeho Setuza, že ano,“
pronesl pobaveně ženský hlas.
Rytíři od Střekova to zřejmě tak vtipné
nepřišlo, jelikož se zpoza hledí ozvalo:
„Vidím, že slečna Zet už má své džbány

skoro prázdné. Neměla byste to s tím
vínem přehánět, ať při návratu domů
nespadnete do katakomb či do Dyje…
Au, dejte si pozor, kam si sedáte, Jihlavo!
Kvůli těm vašim jehlám tady někdo
přijde k úrazu!“
„Když jsem měla hory stříbra, tak moje
jehly nikomu ani v nejmenším nevadily,“
sklopila smutně oči Jihlava.
„Když jste vy měla hory stříbra, tak tady
Ostrava ještě ani nebyla na světě.“
„Stejně mi přijde divné, že bychom se
měli fotit, nějak se to nehodí k našemu
naturelu,“ pronesla zadumaně ona
drobná dívka z jižních Čech.
„Myslíte tím, že by Vám to třeba na fotce
nemuselo slušet?“ zeptal se Kladno.
„Ne, ale viděl jste snad někdy vyfoceného
draka?“

Anděl – městský erb

Bílá chrtice – městský erb

Andělská křídla
městský erb

Velbloud – městský erb

Andělská svatozář
městský erb

Pivní půllitr
tradice výroby piva

Kapr – rybníky
a tradice chovu ryb

Vlasy znázorňují soutok
řek Vltavy a Malše

Kapr – rybníky
a tradice chovu ryb

Pivní sud - Budvar

Pivní pohár – výroba
piva Budvar

Budějovický Budvar

„G“ – městský znak

Soutok Orlice a Labe

Bílá věž na
Velkém náměstí

Historické opevnění

Kostel sv. Ducha na
Velkém náměstí

Koruna – odkaz na
královský původ města

Ještěd – novodobý
symbol Liberce

Kolo
znak Liberce

„L“ – logo Liberec

Bílý tygr – v ZOO i na
hokejovém stadionu

Mince – odkaz na období
města v 18. století a německý
název města: reich – „bohatý“

Kopyta horského kozla –
odkaz na Jizeské hory a něm.
Reichenberg, berg – „hora“

Řeka Labe
a soutok s Bílinou

Rytíř – znak
Ústí nad Labem

Červená a žlutá
barvy Ústí

Mariánský most
novodobý symbol Ústí

Soutok řek
Ohře, Rolavy a Teplé

Koruna – odkaz na
královský původ města

Horká vřídla

„Krajkové“ střechy
kolonád

Jelen – Legenda
o založení Karlových Varů

Filmový pás – Mezinárodní
ﬁlmový festival

Hrajeme spolu, má milá
Mezitím na severu Čech hustě sněží.
Z vánice se linou dva hlasy, nicméně
prohlásit, že se jedná o hlasy lidské, by
bylo příliš odvážné.
„Přijdeme pozdě… Já to hned říkala, že
přijdeme pozdě.“
„A co jsem s tím měl dělat, já si na kopyta
nemůžu připnout sněžnice, vždyť to víš.“
„Proč jsme sakra lezli na Ještěd? U mě
doma je asi jedenáct rozhleden a taky
z toho nedělám takové haló a netahám
tam každou návštěvu.“
„Ještěd je jedinečný.“
„Víš, co je jedinečné? Mé prameny!
Navíc se se za nima nemusíš trmácet a
bát se, že zmrzneš na rampouch.“

„Mně to povídej! Když jsem byl u tebe
naposledy, tak jsem se jimi několikrát
opařil. A propos, jak by někomu, jehož
esence je horká minerální voda, mohlo
být chladno, to tedy opravdu nechápu.“
„Měla jsem letět s Chebem, ale on pořád
mluví o té dávné vraždě vojevůdce,
jak ho trápí, že je slavný hlavně kvůli
ní, a že se posledních pár let cítí nějak
vykořeněný, jako by patřil někam jinam
a tak… no a já prostě tohle nemám
zapotřebí poslouchat.“
„Cheb má sice křídla, ale nelétá. Létá
jen Brno. Takže bys stejně šla pěšky.
Spíš si přiznej, žes mě chtěla navštívit a
pokochat se tou krásou tady.“
„Tak hele, tvoje hory nejsou o nic lepší
než ty moje, a navíc stejně není vidět na
krok.“

„Máš takovou dobrou náladu, a přitom
jsi ještě neslyšela to nejlepší. Jak se
jinak dá říct ‚mannschaft‘?“
„Myslíš ‚komanda‘?“
„To není ono,“ zaváhal muž, „ale už jsem
si vzpomněl. Budeme spolu v jednom
družstvu.
„Ale ne! Kdo „my“?“
„Já, ty, rytíř z Ústí a tvůj známý Cheb.
A ještě jiní, jak jsem vyrozuměl.“
„To jsi vybíral ty, že jo?“
„Možná jsem měl poradní slovo, to
přiznávám, ale rozhodli organizátoři.
Máme toho prý společného víc, než si
myslíme.“
„Ano? Co na příklad. Buď od té dobroty
a pověz mi to.“
„Všichni jsme prý trefy.“

Vánoční fotografování
„Tak už jsme tu všichni? Fotograf už je
nachystaný.“
„Cheb a tvarůžkový voják se zase někam
schovali, nemůžeme je najít.“
„Ale ne! Že oni zase řeší, čí že to vražda
byla brutálnější. Takhle se hádají, co si
pamatuji.“
„Copak toho nikdy nenechají? V Praze
bylo zabito tolik důležitých lidí a mám
snad potřebu to pořád někomu
vnucovat?“
„Mohli bychom se bavit o příjemnějším
tématu, než koho všechno v našich
městech zamordovali? Aspoň když jsou
ty Vánoce? Anděli, mohl bys k tomu
něco říct.?“

„Já už jsem všechno důležité ohledně
tohoto dne řekl pastýřům…“
„Strašná sranda. To jsem ještě mohl
s klukama hrát hokej. Dokonce i Jarda
přijel na Vánoce domů!“
(zpovzdálí
se
ozývá:
„Valdštejn!
Jednoznačně
Valdštejn!“
a
pak
v odpověď: „To určitě… Já říkám Václav,
posloucháš mě, Václav!“)
„Už jsou tu! Konečně!“
„Hej, kam se cpeš?! Tady na gauči sedí
jen krásné ženy! To je ale chování, viďte,
draku.“
(Drak, jak se zdá, přikyvuje.)
„No kam asi, dopředu vedle tady Varů.
Její prameny krásně hřejí! A mimoto,
jsme krajani a stejné barvy!“
„No dobře, já si tedy sednu tady na kraj,
když jinak nedáš.“

„Ha, ty! Kde vlastně máš kapra, že oni ti
ho snědli!“
„Moc vtipné, opravdu moc.“
„Tak přátelé, pokuste se usmát.“
„Máme přestat dýchat?“
„Ne, to není třeba, dýchat můžete, ale
ti, co nemají helmu a zároveň mají
mimické svaly, zkusí se tvářit pokud
možno přívětivě. Drak ať se o úsměv
raději nepokouší, nechceme přeci diváky
vyděsit.“
(po chvíli netrpělivého ticha, kdy se zdá,
že někteří přeci jen raději zadrželi dech)
„Ták…. A je to.!“
„Pch, stejně to budou muset přemalovat,
kdo by věřil takové fotce…“
A měli pravdu, raději jsme to přemalovali.

Špalíček na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad

Orel – znak Chebu

Krční límec šlechticů
blízkost německých hranic

Žlutá a černá barva
znak Chebu

Orel – znak Chebu

motiv mříže na červeném
poli – znak Chebu

Soutok řek Odry, Opavy,
Ostravice a Lučiny

Květina – znak Ostravy

„!!!“
oﬁciální logo Ostravy

Hornický a hutnický
průmysl

Sluchátka – Hudební
festival Colours of Ostrava

Bílý kůň – znak Ostravy

Rozhovor s aktéry
Autoři: Tak jak se vám líbí výsledné
karty?
Jihlava: Mám pocit, že vypadám na té
kartě minimálně o patnáct kilo tlustší.
(Cheb kroutí nevěřícně hlavou a něco si
pro sebe mumlá.)
Olomouc: Já si zase připadám o několik
staletí starší…
Liberec (skáče do řeči): Můžu se tě
zeptat, podle čeho tak soudíš, když z
tebe není vidět nic než helmice a brnění?
Olomouc (pomalu a zamyšleně): „Však
právě podle té helmice a brnění. Vem si,
z jaké jsou doby...“
(Ostatní utvrzují Olomouc v tom, že
požehnaný věk městům náramně sluší.)

Znojmo (s úsměvem): „Řekla bych, že
se ta karta povedla. Obrázek skvěle
vystihuje mou niternou tajemnost
a zároveň neutuchající chuť k životu.“
Příbram (drze): „Tou niterností myslíš
své zatuchlé katakomby a chutí k životu
pak to, jak máš v každé ruce džbán
s vínem? Tak to máš úplnou pravdu…“
Brno: „Přijde mi, že působím zbytečně
hrozivě.“
Ústí nad Labem: „Viděl ses někdy
v zrcadle, že jo?“
Brno: „V zrcadle se vždycky usmívám.“
Hradec Králové: „Myslím, že já vypadám
nejlíp ze všech. Určitě jako nejdrsnější
chlap.“
Kladno (zachrhlá a hlubokým hlasem
pronese): „Druhej nejdrsnější, leda tak.“
Hradec (vyzývavě): „Helma, hokejka

a ani palice z tebe neudělají drsňáka.“
(Místnost ztichne, jak všichni uvažují
nad pronesenou větou, načež konečně
Hradec pokračuje:) „No, i když vlastně…“
Autoři: Změňme raději téma. Povězte
nám jak plánujete strávit léto.
Karlovy Vary: „Na tom nejlepším
festivalu, který se u nás koná,
samozřejmě.“
Ostrava (nadšeně): „Jé, to je super, že
přijedeš k nám na Colors!“
Karlovy Vary (zpraží ji pohledem):
„O tom jsem neřekla ani slovo.“
Uherské Hradiště (potichu): „Když už
o tom mluvíme, u nás se taky koná moc
pěkný festival…“
České Budějovice (zasněně): „Já se
budu opalovat u rybníka. Každý den
u jiného, mám jich u nás dostatek.“

Plzeň:
„Já
plánuju
relaxovat
v pivovarských sklepích, tam je totiž
největší chládek. Což v parném létě
opravdu přijde vhod.“
Liberec (s úsměvem): „Ale tak na Borech
máte taky chládek, ne?“
Plzeň (kýve hlavou): „Máme, ale tam je
už plno.“
Praha (rázně): „Chci být hlavně někde,
kde nebude moc lidí.“
(Poslední poznámka ostatní velmi
pobaví. Někteří se smějí, až se za křídla
popadají. Zdá se, že rozhovor se chýlí ke
konci.)
Autoři: Každopádně díky, že jste s námi
spolupracovali a přejeme vám všem
hezké léto!
Města: … (Už neposlouchají, rozdělila se
totiž do skupin a začala hrát karty.)

Orlí křídlo – znak města

Kladivo - znak města

Přilba – hornický průmysl

Saze na oděvu – těžba
černého uhlí

Hokejka – hokejové Kladno

Ježčí bodliny
Jihlava – Iglau – Igel – Ježek

Hornický oděv
odkaz na těžbu stříbra

Ježčí bodliny
Jihlava – Iglau – Igel – Ježek

Koruna – odkaz bohatou
historii města

Kladivo
odkaz na těžbu stříbra

Těžební věže

Historický hornický
stejnokroj

Kladivo
odkaz na těžbu

Karty a další produkty si můžete objednat na:

www.mestahracikarty.cz
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