Závěrečná zpráva k projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě
Název projektu: Klub deskových her DoUPě Olomouc
Jméno a příjmení žadatele: Vojtěch Linhart
Studijní obor: Nanotechnologie
E-mail: vojtech.linhart01@upol.cz
Klub deskových her DoUPě Olomouc se věnuje propagaci moderních společenských her mezi
studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého i širokou veřejností. Pravidelnými hraními v prostorách
PřF a prezentacemi klubu na společných akcích PřF (např. Noc vědců) se snaží propagovat PřF UP jako
místo, které kromě vědy a vzdělání nabízí také možnosti trávení volného času. Ve spolupráci se
zaměstnancem Katedry analytické chemie RNDr. Ondřejem Kurkou, Ph.D. a dalšími dobrovolníky jsou
pořádány schůzky klubu pravidelně dvakrát týdně v prostorách společných učeben PřF UP na
Envelopě: aktuálně v úterky od 16:45 a ve čtvrtky od 16:30.

Účast na jednotlivých setkáních je monitorována formou prezenčních listin. V kalendářním roce 2018
(tj. od 2. 1. do 29. 11. 2018 včetně) klub navštívilo v rámci 90 pravidelných schůzek 171 různých
zájemců, z toho 85 patří mezi zaměstnance nebo studenty UP. Průměrná účast na jedné schůzce byla
12,68 osob, celkem tedy klub v monitorovaném období zaznamenal 1141 návštěv. Vzhledem k zájmu
účastníků klub fungoval i přes letní prázdniny 2018. Prezenční listiny jsou k nahlédnutí u žadatele.
Klub pokračuje ve schůzkách i v akademickém roce 2018/2019.
Mimo pravidelné hraní proběhly pod záštitou klubu v průběhu kalendářního roku 2018 tři
mimořádné herní akce: herní víkend na pronajaté chatě organizovaný pod názvem Hanácky
deskovke 2018 (5.-8. 4. 2018), volné hraní deskových her v Pevnosti poznání spojené s testováním
prototypů deskových her vyvinutých v rámci workshopu Erasmus+ s názvem Peace Games 2018 (1. 9.
2018) a volné hraní deskových her v Pevnosti poznání spojené s mistrovstvím ČR ve sběratelské
karetní hře Doomtroooper (3. 11. 2018). Herní víkend byl propagován na klubové facebookové
stránce a letáky na schůzkách, obě volná hraní pak skrze facebookovou skupinu herního klubu a
facebook PřF a pomocí letáků v prostorách PřF, menzy a na dalších místech.
Členové klubu mohou být na vlastní žádost přidáni do emailového seznamu, na který se rozesílají
pozvánky na akce olomouckého klubu i jiných spřátelených klubů (převážně ze severní Moravy) a
mají tak přehled o zájmových akcích probíhajících v blízkém okolí.
Klub deskových her je propagován skrze facebookovou skupinu „Klub deskových her DoUPě
Olomouc“ (476 členů k 30. 11. 2018), odkazy na facebookové stránce Univerzity Palackého, v letním
semestru 2018 byl propagován v kalendáři akcí studentské organizace POSPOL, v zimním semestru
2018 pak formou inzerátu ve Zpravodaji PřF. Klub je evidován na zájmových serverech Hrajeme.cz a
Zatrolené hry, kde je pro členy k domluvě jednotlivých setkání založeno diskuzní vlákno. Propagace
probíhá také na popularizačních akcích PřF. Klub byl propagován také formou článku v únorovém
vydání časopisu Helena v Krabici.

Vedení klubu spolupracuje s českými deskoherními vydavatelstvími a specializovanými e-shopy, které
umožňují klubu nákup her z jejich sortimentu za zvýhodněné ceny. V rámci objednávek her si mohou
hry objednat také návštěvníci klubu a vyzvednout si je pak přímo v klubu. Klub podporuje i začínající
autory a v rámci jeho schůzek probíhá testování prototypů nových původních českých her.
Ve spolupráci s děkanátem a Správou budov byla schůzkám klubu pro akademický rok 2017/2018
i 2018/2019 vyhrazena učebna vybavená uzamykatelnou skříní na hry zapůjčenou z inventáře Správy
budov. Kromě toho byla z peněz získaných v projektu „Hýčkejte svou alma mater“ v roce 2016
pořízena i druhá skříň. V trvalé zásobě klubu je tak nyní k dispozici cca 180 her k veřejnému hraní
(část z nich je ze soukromých zásob). Členové klubu si hry mohou po domluvě zapůjčit i domů.
Klub deskových her se aktivně účastní popularizačních akcí PřF (Muzejní noc 18. 5. 2018 a Noc vědců
5. 10. 2018) se stánkem propagujícím deskové hry.

Výstupy:
Zázemí pro konáni hraní: V akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019 byla na jméno
spolupořadatele projektu (RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.) rezervována pro účely klubu učebna v přízemí
budovy PřF (společný fond učeben). V učebně jsou k dispozici dvě uzamykatelné skříně na úschovu
her ve stálé zásobě (jedna ze skříní je vypůjčená od Správy budov, druhá byla pořízena za část peněz
získaných v rámci staršího projektu). V letošním roce proběhl také třetí ročník pravidelné výjezdní
akce pro zájemce z řad návštěvníků klubu.
Nábor nových členů: Propagací přes internet, letáky a prezentacemi v rámci akcí PřF jsme rozšířili
členskou základnu (476 členů facebookové skupiny). V rámci klubu probíhají pravidelná setkání –
vzhledem k zájmu hráčů aktuálně 2x týdně.
Pořízení deskových her: Část peněz z loňského projektu „Hýčkejte svou Přírodu“ byla věnována
na nákup her do klubu (např. hry Santorini, Ethnos, Kemet). Peníze byly vynaloženy také např. na
nákup obalů na karty a dalších doplňků ke hrám a na nákup tonerů do tiskárny – část pořizovaných
her není dostupná v češtině (disponujeme anglickými, popř. německými verzemi) a jsou do nich
dotiskována česká pravidla, aby se zvýšila jejich dostupnost pro hráče s omezenými znalostmi cizích
jazyků.
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. Cytosis: A Cell
Biology Game, Fauna, Mars: Teraformace, Pathogenesis, Photosynthesis).
Spolupráce s vydavatelstvími deskových her a specializovanými obchody: Klub je v kontaktu s českými
deskoherními vydavatelstvími a specializovanými obchody – nákup jejich her probíhá za příznivější
ceny.
Podpora začínajících autorů: Klub podporuje aktivity mladých českých autorů v oblasti testování a
poskytování zpětné vazby na prototypy nových deskových her.

Příloha 1 – Veřejné akce organizované klubem:

Příloha 2 – herní víkend na chatě Pod věží (5.-8. 4. 2018):

Příloha 3 - propagace klubu:
Kalendář akcí organizace POSPOL – naplánované schůzky klubu:

Inzerát ve Zpravodaji PřF:

Odkazy na stránky propagující klub:

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

http://www.zatrolene-hry.cz/klub/klub-deskovych-her-doupe-olomouc-58/

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

Příloha 4 – testování prototypů nových deskových her:

Příloha 5 - fotky z hraní a propagačních akcí:
Pravidelná hraní na PřF:

Ukázka prezenční listiny:

Muzejní noc 2018 – propagační text na webu http://www.olomouckamuzejninoc.cz/ :

Noc vědců 2018 – propagační text na webu https://nocvedcu.upol.cz/ :

