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Já bych se rád zaměřil na fanatiky. Ti totiž svou hrou doslova
žijí, těší se, až ji budou hrát po škole, po práci, nebaví se o ničem jiném a vše se točí pouze o hrách. Sledují každý zápas a
dělají vše pro to, aby se i oni stali tou hvězdou, kterou bude
každý zdravit a chtít její podpis. Co za tím ale stojí? Stejný problém jako s každou celebritou. Neustálý doprovod fotografů,
kteří vás nenechají o samotě. Naštěstí to v této době není tak
hrozné, ale věřte, že se věci změní. Pak také bydlení v gaming
house s hráči. Nemáte vůbec čas na svůj osobní rozvoj, na přátele, rodinu, či přítele/kyni. Na pár měsíců v pořádku, ale na
pár let?
Zamyslete se, co od svého života očekáváte, mají sice slávu
a peníze, ale za jakou cenu? Obvykle nedokončí ani střední
školy, tudíž nejsou vyučení, neumí dělat ručně. Samozřejmě
jsou zde výjimky, ale opravdu byste obětovali svůj život za pár
let slávy?
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TÉMA

STEAM
AWARDS
Jak to letos dopadlo

P

ro obchod Steam byl loňský rok 2016 v něčem přelomový. O vcelku prestižních cenách Steam Awards
letos totiž rozhodovali především hráči
samotní. Ještě než se pustíme do přehledu cen a jejich vítězů, musíme si připomenout, že ceny Steam Awards jsou
hodně speciální, toho si ale všimnete
hned na začátku, už jen podle názvů
kategorií. Na úvod ještě doplním, že dvě
ceny (z celkových dvanácti) dokonce putují za hrami z České republiky. Tak pojďme na ně.

Cena „Tahle hra se mi líbila, než
získala ocenění“
Upřímně jsem moc nepochopil
tuto kategorii, nejspíše jde o to, že se
někteří hráči začnou o určité hry zajímat
až po tom, co vyhrají nějakou cenu; jinak
si to neumím vysvětlit. Tady možná než
samotný vítěz je zajímavé zmínit jeho
soupeře, kterými byli například Stardew
Valley nebo Starbound. Cenu ale s přehledem vyhrává česká hra Euro Truck
Simulator 2.

Cena „Záporák, který potřebuje
obejmout“
Tuto kategorii vyhrává postava
GLaDOS ze hry Portal 2. Upřímně, už
jen na této první kategorii jde vidět, jak
úsměvné celé ceny jsou a že je to především k zasmání a pobavení hráčů. Nebo
vám snad také GLaDOS tolik „přirostl k
srdci“?
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nás baví i po letech stejně, jako kdysi, a
to Skyrim s přehledem plní.

Cena „Ještě 5 minut“
Většinu her v této kategorii jsem
opravdu hrál a musím se přiznat, že
skutečně splňují tuto průpovídku „ještě 5 minut“. Ačkoliv měl náš vítěz těžké
soupeře (Fallout 4, Terraria), nakonec
se může radovat Counter-Strike: Global
Offensive. Tak prosím, ještě pět minut!

Cena „Zkouška času“
Osobně, když slyším slovní spojení
zkouška času, jako první se mi skutečně
vybavil i vítěz této kategorie – The Elder
Scrools V: Skyrim. No jen se přiznejte,
kdo u této hry letos nestrávil ani hodinu? Pochybuji, že se někdo takový najde.
Tato kategorie je určena pro hry, které

TÉMA

STEAM AWARDS
Cena „Ty kráááááááso“
Je mi až líto, že z her v této kategorii jsem hrál jen dobrou polovinu, ale její
vítěz mě v ničem nepřekvapuje, snad jen
zas a zas, když tu hru zapnu, v tom, jak
je skutečně nádherná; i po skoro třech
letech. Pro mě a spoustu dalších jasný
vítěz – Grand Theft Auto V.

Cena „Hra ve hře“
Myslím, že tady není moc nad čím
plesat, neboť která hra, co hra, která
série je nabyta minihrami k prasknutí?
Když pochopitelně neberem quick time
eventy ve hrách od TellTale jako minihry,
tak je to opět famózní Grand Theft Auto
V, jak já s oblibou říkám, hra desetiletí,
ačkoliv ještě není u konce.

nezkušenosti a malých chybách, kterých
se dříve nebo později dopustíte. Má někdo svůj tip? Já myslím, že vítěz je jasný
– Dark Souls III.

Cena „Nejlépe použité hospodářské zvíře“
Netuším proč, ale zdá se mi, že tato
cena byla stvořena jen kvůli jediné hře.
Ano, hádáte správně, vítězem se stává hra Goat Simulator. Tak, a teď rychle
pryč; jak může v této kategorii někdo
hlasovat, to opravdu nechápu.

Cena „Jako na Silvestra“
Kategorie časově příhodná. Také
kategorie plná výbuchů, explozí a krásných grafických efektů. Není divu, že v
této hře soutěžily tituly jako je Kerbal
Space Program nebo Just Cause; vítěz je
ale jenom jeden – DOOM.

Cena „Nebrečím, jen mám něco
v oku“
Tato kategorie je pro tituly s poutavým příběhem a smutnou tématikou,
popřípadě dějem nebo rozuzlením.
Když jsem si přečetl nadpis této kategorie, ihned mi na rozum vyvstaly dva tituly – série The Walking Dead od TellTale a
Life is Strange. Více hráčů hlasovalo pro
sérii The Walking Dead, ta tak s grácií vítězí.

Cena „Když ji miluješ…“

Cena „Pane doktore, vy jste se
zase kochal“
Jeden ze skutečně bizarních kousků, co se názvu týče. Hra, která vám nedá
spát, ale ne kvůli její hardcore obtížnosti,
spíše kvůli jejímu skvělému zpracování,
které vás jednak nutí hru hrát stále a stále znovu a jednak si prostě nedáte pokoj
a musíte jí hrát. Proč? Protože tyto hry
zkrátka nejde nemilovat. I když favoritem může být Cities Skylines, vítěz této
ceny je také z Čech a je to opět Euro
Truck Simulator 2.

Cena „Více zábavy ve více lidech“
Jste příznivcem multiplayerových
her? Tak toto je skutečně kategorie konečně pro vás. Upřímně, i když je výčet
plný samozvaných „party her“, vítěz není
tak úplně party, ale spíše dead party –
kultovní Left 4 Dead 2.

Cena určená pro hry, které si pravděpodobně zamilujete ihned po zapnutí, i když hra vás jako hráče opravdu
nesnáší a nechá vás koupat se ve vlastní

Jakub Fišer
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TÉMA

SCRATCH
WARS
První karetní stírací hra na světě

K

do by kdysi v dětství
nesbíral kartičky pokémonů nebo Magic: The
Gathering, jakoby nebyl.
Ale jen si vzpomeňte, kolik z vás znalo
skutečná pravidla těchto karetních her,
která například u kultovních Magiců nebyla zrovna snadná na pochopení. Dnes
jsme ale byli svědky představení nové
české karetní hry Scratch Wars, která
se vám do paměti zapíše hlavně svým
svérázným stylem a prestiží nabranou
během vývoje. Startupová společnost
Notre Game bere ale koncept karetních
her trochu jinak a to je dobře. Tak například samotný Peter Adkinson, vydavatel
Magic: The Gathering, řekl o konceptu
Scratch Wars, že něco podobného chtěl
i on sám předvést světu, ale technologie
mu to neumožnily. A právě to je věc, kterou Notre Games využívají na maximum.
Nápad je to vcelku prostý, přesto
naprosto skvěle funkční. Zkrátka si zakoupíte kartičky a můžete si je uložit do
smartphonu pomoci QR kódů na každé
z karet. Systém je to vskutku zajímavý,
ale co jsou tedy samotné kartičky zač?
Jedná se o bojovníky světa Overcorner,
přičemž celý tento svět má i vlastní mytologii, ale tou se my nebudeme v tuto

5

chvíli zabývat. Daleko podstatnější je
vaše vlastní sbírka hrdinů, které si lze
kupovat v balíčcích, o kterých si povíme
později. K hrdinům sbíráte rovněž i zbraně, které mají podobu malých kotoučů, se kterými točíte na speciální žluté
točně. Ta funguje jako například kostka
u Dračího doupěte, ovšem místo čísel
tady jde především o efekty, které zbraň
může způsobit. A přesně tímto stylem
probíhá souboj mezi hráči – máme hrdinu, zbraň, točnu a můžete hrát.
Ovšem když jsme byli u těch karet
samotných, jakožto fyzické kartičky mají
i další unikátnost, kterou ještě nikdo
nemá a ta dala také vzniknout samotnému názvu hry. Když si totiž kartičky
koupíte, zjistíte, že na sobě mají stírací
vrstvu, podobnou té ze stíracích losů.
Autoři hry jsou toho názoru, že když si
hráč bude muset kartičku sám setřít, více
se s ní sžije a bude pro něj fyzicky hodnotnější, než kdejaký pokémon. Pokud
ale kartičky chcete jen sbírat, rozhodně
můžete, neboť i na to jsou připraveny.
Karty v současnosti nabízí 60 obrázků
hrdinů a zhruba dvakrát tolik zbraní,
jenže i hrdinů je ve finále velké množství
kombinací, vzhledem k variabilitě jmen
hrdinů.

Celý tento projekt se rozeběhne 7.
února, tou dobou tedy začnou do trafik
a všemožných hračkářství (konkrétně
Hasbro, Bambule anebo HM Studio)
proudit dodávky s kartičkami. Co se týče
cen těchto kartiček, nejsou zdaleka tak
levné, jak byste si mohli myslet, ale jejich
cena vám kapsu neutrhne, o to se nebojte. Kartičky se budou prodávat po jednom – jak kartičky se zbraněmi, tak kartičky s hrdiny, přičemž za jednu kartičku
zaplatíte 25 Kč. Autoři to omlouvají tím,
že kartičky mají na sobě 11 potahových
vrstev a jejich výroba tak není zcela jednoduchá a je rozhodně unikátní; navíc
v ceně je i průhledný plastový futrálek.
Od této ceny se tak odvíjí i cena větších
balíčků. Mezi ty se řadí „Starter pack lite“,
který obsahuje kartu hrdiny, kartu zbraně, plastovou točnu a stírátko – za tento
balíček zaplatíte 50 Kč. V nabídce bude
i velký starter pack v plechové krabičce,
který obsahuje dvě karty hrdiny, šest (!)
karet zbraní, dvě točny, stírátko a pravidla hry – zde je cena velmi příjemná,
protože za osm karet zaplatíte pouze
200 korun.

Jakub Fišer

RECENZE
CREATIVERSE

Je libo vyměnit Minecraft za něco jiného?

FOTO: CREATIVERSE, zdroj:http://vignette1.wikia.nocookie.net/creativerse/images/b/bf/Creativerse_logo.jpg/revision/latest?cb=20151005011759

H

er, které se dají zahrát
zadarmo a které alespoň
za něco stojí je málo. Myslím takové, do kterých
se budete s radostí připojovat znova a
znova a budete moct poznávat pořád
něco nového, ale ne do nekonečna. Oč
se ale jedná? Pokud vás Minecraft již
přestal bavit, ale nechcete zanevřít nad
kostičkovou grafikou, mám pro vás řešení. Co takhle zkusit Creativerse?
Je toho hodně co může nabídnout
nového, ale jedním kolem jede na stejné
cestě, co Minecraft. Proč vlastně ale zapínat vůbec tuto hru, když jste například
pár let proseděli u podobné hry? Jednou věcí oproti jeho oponentovi je ten,
že věci, které si chcete vycraftit vidíte v
nabídce, vše, co na danou věc potřebujete, se vám zobrazí. Nemusíte si recepty
pamatovat, nebo přinejhorším někde
hledat po internetu nebo zkoušet.
Mapa? Ta je sice malinko ošizena,
monster je zde ale zřejmě více. Nejsou to
ale normální zvířata nebo zombíci, jak je
známe. Jsou to spíše sci-fi příšery z jiné
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planety, jednoocí mutanti, větší než vaše
postava. Jednu zásadní věc jsem ale zapomněl napsat. Na dolování materiálů
nepotřebujete žádné krumpáče, lopaty
atd. Na vše si vyrábíte rukavice, které se
ale taktéž opotřebovávají. Dále musíte
vlastnit kolektory, které vám sesbírají
více cenné rudy, které rukavicí nevykopete. Dungeony jsou ale velmi ošizené,
tudíž v dungeonech budete muset hledat déle, než v jiných hrách. Jak již znáte
z Minecraftu, velmi často se z jednoho
dungeonu prokopete do jiného, tady to
je opravdu jen zřídka, musíte mít opravdu velké štěstí, abyste narazili na další.
Jinak si můžete craftit i lékarničky, které
jdou používat neustále i při boji. Pokud
umřete, respawnete se na vašem určeném spawnu a na mapce vidíte kostru,
kde jste umřeli, a obrovská záře vás k věcem zavede. Dobrá věc je, že to, co jste
měli na sobě, neztrácíte.
Proč ji ale hrát? Důvod je jasný, k
dopracování se k nejlepším věcem bude
pár hodin trvat, projít všechny lokace také nějakou tu hodinku zabere, ale
poté budete vědět, že jste prošli vše a

ve hře se nedá dál nic dělat, maximálně
můžete počkat na updaty ve hře. Pokud
tedy hledáte hru, kterou můžete „dohrát“ a nechcete u toho strávit měsíce,
Creativerse určitě doporučuji.

Vojtěch Pastuszek
Žánr: RPG, Sandbox, adventura
Vývoj: Playful Corporation

Klady:

+ dá se „dohrát“
+ dobrý herní systém
+ lehké craftění

Zápory:

- je zde stále co vylepšovat
- malá šance najít v podzemí
další dungeon
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