
Vesmírní konstruktéři 

 

Vážení a milí vesmírní konstruktéři, 

vyhlašuji tímto mezigalaktickou soutěž, jenž nemá v naší sluneční soustavě obdoby. Připravil jsem pro 

vás nezapomenutelný závod, jenž prověří všechny vaše schopnosti. Než, ale vyrazíte na mojí nově 

postavenou závodní dráhu na Evronu 6, tak musíte nejdřív postavit dostatečně konkurence schopné 

závodní raketoplány. Dávám Vám, tedy několik hvězdných týdnů, než proběhne první měření sil. 

Pusťte se tedy do práce. Hra započala! 

Vesmírný ministr zábavy pan ZabřichoPopadal !!! 

 

Průběh: Jednotlivé družiny získávají za hry vesmírné kredity. Na každé schůzce je hrána jedna 

speciální etapová hra, která je více ohodnocena, plus je možnost, že se uskuteční ještě několik dalších 

miniher. Ty budou také ohodnoceny. Za získané kredity kupují jednotlivé týmy různé části lodě. Je 

důležité mít svůj loď vybavenou co nejlépe. Na konci každého měsíce, pak dojde k velkému 

intergalaktickému závodu, v němž závodí každý tým se svojí lodí. Během letu si mohou hráči vydělat 

velké množství kreditů. Na konci roku vítězí tým, který má nejvíce kreditů. Poslední schůzku pak 

proběhne speciální obrovský megazávod, v němž bude možno velmi navýšit svoje zisky. 

 

Části lodí:  

 

Jako každá loď i vaše se bude skládat z mnoha dílků, které k sobě musí pasovat. Proto správně 

koukejte, co kupujete, ať vaše dílky jdou správně připojit. 

kabina: sem se umísťují členové posádky, každá loď musí mít aspoň 1, pokud během letu přijdete o 

všechny členy posádky vaši loď, nemá kdo řídit a vypadáváte ze závodu 

motor: čím více motorů, tím bude loď rychlejší než ostatní, pokud během hry ztratíte všechny motory 

a jste nuceni je použít, závod pro vás končí, pozor za motorem nesmí být žádná součástka 

dělo: díky dělům můžete střílet meteority, porážet piráty a pašeráky, platí opět, čím více tím lépe, 

pozor před dělem nesmí být žádná součástka 

štít: ochrání vás před nebezpečím z vesmíru, je ale nutno si chránit všechny strany 

nákladové prostory: během závodu je možné získat mnoho zboží, je ale dobré ho mít někam dát, 

proto myslete i na základové prostory, bez nich by závod nebyl příliš výnosný podnik :) 

Během hry možná dojde k některým novinkám na trhu, o kterých budete předem informováni. 

Sledujte tedy novinky na trhu. 
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Zisk kreditů: 

Etapová hra (vždy jedna za schůzku): první 30 kreditů a každé 

místo následně o 10 méně.  

Běžná hra: první 15 kreditů a následně každé místo o 5 méně. 

Účast na schůzce nebo na akci: 5 kreditů za účast člena týmu 

pokud dorazí včas, 1 kredit pokud na schůzku nebo akci dorazí 

později a řádně se omluví. 

Zápis do kroniky: 5 kreditů za řádný zápis do kroniky z akce či ze schůzky, za tým stačí vždy jeden  

zápis a ten musí být učiněn vždy do příští schůzky, pokud tak nebude mínus pět kreditů. 

 

Odebrání kreditů: za různé nepublikovatelné výrazy, za nepopsatelně špatné mezigalaktické chování 

a další, lze odebrat předem neurčený počet kreditů, prosíme, tedy konstruktéry, aby se v této galaxii 

chovali slušně. 

 

 

Tým: každý tým se skládá z členů, kteří mu byli přiděleni, zvolí si svého kapitána a jeho zástupce, 

pokud se tým sejde v malém počtu je to jeho problém a bohužel je v některých hrách proto 

znevýhodněn, doporučujeme tedy, aby členové týmu chodili na schůzky v co největším možném 

počtu a pomohli tak svému družstvu. 

 

Přeji příjemnou zábavu při stavbě a konstrukci a dále pak zážitky nabitý let.  

Doufám, že se uvidíme v cíli. 
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