5. ročník Dominion Tour 2014
závěrečná zpráva
Na 14. ročníku mezinárodního festivalu deskových her v Praze na Deskohraní 5.10.2014 se
uzavřela cesta jubilejního 5. ročníku Dominion Tour, série turnajů po celé republice ve hře
Dominion.
Celá série Dominion Tour se mohla uskutečnit díky sponzorovi celé akce, firmě Albi. Díky klubům
deskových her a partám nadšenců pro deskové hry po celé republice se Dominion Tour
zrealizovala celkem ve 23 městech České republiky.
Dominion Tour provázela také velká publicita: kromě samotných klubů, kteří si v místech turnaje
zajišťovali propagaci sami, nás podpořili: lokální periodika deníku www.denik.cz. Podpořily také
knihovny, hrálo se nejen v klubech, ale také na vysokých školách, v Domech dětí a mládeže, na
školách, skautských klubovnách a v dalších
organizacích, kde se potkávají volnočasové
aktivity dětí a dospělých.

Struktura
Struktura akce je třístupňová. Na vrcholu je
Mistrovství republiky, kterého se zúčastní jen
reprezentanti jednotlivých měst. V druhé úrovni
jsou účastníci kvalifikačních turnajů, kteří jsou z
poloviny nováčci a příchozí a z poloviny místní
„guruové a opinionmakeři“, kteří se díky turnajům
seznamují s novými sadami a vytváří a udržuje se
nich zájem o hru. Třetí úrovní je celoroční práce v
klubech a kroužcích, zprostředkovaná právě
zmíněnými účastníky turnajů. První dvě úrovně
máme statisticky přesně podchyceny, u třetí jde o
kvalifikované odhady.

u

1. stupeň: Mistrovství republiky
Mezinárodní finálový turnaj proběhl na
Deskohraní a zúčastnilo se ho 27 reprezentantů
jednotlivých měst celé série Dominion Tour 2014.
Turnaj mezinárodního mistrovství republiky se
odehrál v Gymnáziu Jana Nerudy, v ulici
Hellichova při Tyršově domě v Praze. Hrálo se na
7 finálových kol předem připravených balíčků ve 3
hráčích.
Jako reflexi velkého zájmu dětí jsme uspořádají
samostatné juniorské finále, kterého se zúčastnilo
12 reprezentantů měst (tam kde se konala

juniorská kvalifikace). Připraveno bylo 5 kol soutěže s předem připravenými balíčky. Třetí místo z
juniorského dominionového finále získala Šárka Křišťáková , druhé místo obsadila Natálka
Ficencová a na titul juniorského mistra republiky v Dominionu dosáhl již zkušený hráč Michal
Hladík.
Souboj o titul mistra České republiky byl letos velmi napínavý a s překvapivým výsledkem.
Nakonec o setinky procent zvítězil a titul Mistra republiky v Dominionu získal teprve 15letý Radek
Cibulka z Plzně, na druhém místě skončil Pavel Ranocha a třetí místo obsadil Jan Vaněček.
Všichni ocenění hráči, a ještě několik hráčů navíc, si odnesli poukázky firmy Albi, medaile, diplomy
a vítězové získali pohár mistra Dominion Tour 2014 pohár.

2. stupeň: Turnaje v 23 městech ČR
Během celého roku mohli přijít
začátečníci, kteří si chtěli hru vyzkoušet, i
zkušení hráči Dominionu a zahrát si na
některé z podpůrných akcí Dominion
Tour. Před každým turnajem se
vyučovala pravidla. Druhého stupně se
zúčastnilo v 23 městech ČR 255
unikátních hráčů.
O pohodlí a občerstvení hráčů se starali
organizátoři jednotlivých turnajů. Zahrát si
mohl přijít kdokoliv, některá kola byla
doménou dospělých, jinde přišly hrát především děti.
Z původně stanovených 20 turnajů – 10 hlavních s hlavním rozhodčím, který přijel z hlavního
štábu DuhaDěsír, a 10 místních turnajů, které pořádali organizátoři ve svých městech – se
přihlásili ještě 3 organizátoři navíc a jeden doplňovací turnaj v rámci Deskohraní. V letošním roce
se tedy konalo 24 různě velkých akcí ve hře Dominion.
Nejvíce hráčů přišlo na hlavní turnaj v Týništi nad Orlicí (41 hráčů), 30 hráčů jsme napočítali na
doplňovacím turnaji na Deskohraní, na turnaj do Litoměřic – organizátorského nováčka – přišlo 24
hráčů. I na nejmenších místních turnajích, s minimální podporou bylo 7–12 hráčů. Tyto takzvané
místní turnaje ale slouží především k šíření hry a jejích pravidel do míst, kde ještě není tolik
etablovaná, proto je menší počet výhodou – vede ke svižnějšímu průběhu a je prostor pro
individuální práci s hráči a ke správnému zažití pravidel u nováčků. To je podstatné, protože
potřebujeme, aby tito místní znalci působili v třetím stupni jako šiřitelé hry a proto musí být ve hře
dostatečně zběhlí.
Turnaje se letos konaly v těchto městech: Týniště nad Orlicí, Olomouc, Ústí nad Labem, Plzeň,
Kopřivnice 2x, České Budějovice, Ústí nad Orlicí 2x, Strakonice, Litoměřice, Litomyšl, Příbor,
Hradec Králové, Tišnov, Teplice, Dobříš, Počátky, Pardubice 2x, Praha 3x, Chotěboř – FF.
Na Dominion Tour se letos podíleli tito organizátoři: Hlavní štáb – Jakub Těšínský, Zdeňka
Gašparíková; rozhodčí – Pavel Ranocha, Jan Vaněček, Petr Gašparík.

Athéna
Nově byla na turnajích prezentována hra pro jednoho Athéna. Počáteční obava vhodnosti
kombinace těchto her se nepotvrdila, naopak se ukázalo, že jejich rozdílnost je velikou výhodou,
takže hráči se s oblibou „odreagovávali“ v mezičasech turnajů právě v zóně věnované hře Athéna.
Podařilo se vymyslet i jednoduchý organizační rámec, který hráče motivuje aby si hru vyzkoušeli
co v největším počtu a rychle se u ní střídali. Také umožnil uspořádat drobnou soutěž o nejlepšího
hráče Athény  vítěz si odnesl na konci turnaje drobnou cenu.
Do všech turnajů v Dominionu a přidružených minisoutěží v Athéně se rozdaly nejen ceny od
hlavního sponzora Albi, ale daří se získávat i ceny od dalších subjektů – celkově v hodnotě přes 90
tis.

3. stupeň: celoroční činnost
Na druhý stupeň navazuje celoroční činnost.
Na místní úrovni slouží jednotlivé hlavní turnaje Dominion
Tour slouží jako jakýsi lokální vrchol sezóny, ke kterému se
vztahuje místní činnost – čeká se co „nového“ se na turnaji
DT objeví a po něm se tyto novinky dále šíří mezi další
hráče prostřednictvím místních akcí.
Jde o prezentace hry zprostředkované účastníky turnajů a
prezentací z kategorie místních guru a opinionmakerů. Na
turnajích (2. stupeň) proto věnujeme pozornost tomu, aby se
tito lidé seznámili podrobně s novými rozšířeními a nadchli
pro ně. Dominion Tour u nich také vytváří a udržuje
dlouhodobý zájem o hru.
Ten pak předávají dále na vlastních akcích a ve svých
klubech široké veřejnosti. Jedná se o nejrůznější akce organizované těmito kluby, organizacemi i
jednotlivci: Kopřivnice – KDKH Deska, České Budějovice – TK Toulavý vítr, obchod Labyrint a
DDM, Tišnov – Klub Odyssea, Ústí nad Orlicí – Klub Exit, Plzeň – KDH Bedna, Praha – KDH Stoh,
KDH Uhříněves – Karel Nenička, Olomouc – KDH při DDM, Hradec Králové – Skautský oddíl
Poutník, Týniště nad Orlicí – DDM Sluníčko, Dobříš – Městská knihovna a Jiří Hovorka, Příbor –
Josef Bohumínský, Strakonice – DDM, Pardubice – Gamecon, Litomyšl – Klub deskových her, Ústí
nad Labem, Teplice a Litoměřice – Markéta Gulášová ÚJEP.
Na těchto akcích se v roce 2014 zúčastnilo a s Dominionem se mělo příležitost seznámit přes
9 000 účastníků.
Všem těmto hráčům děkujeme za přízeň, síti organizátorů jednotlivých turnajů děkujeme za
spolupráci a sponzorům za podporu. Doufáme, že se s Vámi zase v nejbližší době sejdeme.
Za hlavní organizátory
Zdeňka Gašparíková a Jakub Těšínský

Vyúčtování Dominion Tour – Albi
Dosud zaplaceno

DuhaDěsír

ostatní org. náklady a propagace

Albi

35 000 Kč

Albi zasílá Bobří banda 279Kč 10 ks

2 790 Kč

Albi zasílá Samurajský meč 364Kč 10 ks

3 640 Kč

Albi zasílá Stolní curling 409Kč 5 ks

2 045 Kč

Albi zasílá PopularUtopia 455Kč 4 ks

1 820 Kč

Albi zasílá PopularAthéna 455Kč 25ks

11 375 Kč

Albi zasílá PopularDošel benzín 319Kč 5ks

1 595 Kč

Albi zasílá Lady Alice 499Kč 10 ks

4 990 Kč

Albi zasílá Pirátské kostky 279Kč 10ks

2 790 Kč

Albi zasílá DominionVzdálené kraje 729Kč 25ks

18 225 Kč

Albi zasílá Znáš mě? 551Kč 4ks

2 204 Kč

Albi zasílá Mozkovna Levá&Pravá hemisféra 179Kč 10 ks

1 790 Kč

Albi zasílá AndorDobrodružné legendy 919Kč 2 ks

1 838 Kč

Albi zasílá Knížata z KatanuKaretní hra 459Kč 5ks

2 295 Kč

Albi zasílá Pravěk 749Kč 3ks

2 247 Kč

Albi zasílá Afrika 499Kč 4ks

1 996 Kč

Albi zasílá Démonický prsten hlavolam 48Kč 10ks

480 Kč

Albi zasílá DominionProsperita 820Kč 6ks

4 920 Kč

Albi zasílá DominionRoh hojnosti 499Kč 6ks

2 994 Kč

Albi zasílá Dominion 820Kč 6ks

4 920 Kč

Albi zasílá Párty Alias 449Kč 4ks

1 796 Kč

Celkem přijato

76 750 Kč

placená zálohová faktura

0 Kč

Rozdáno ceny

66 329 Kč
celkem*

Zbývá ještě zaplatit/předat

101 329 Kč

76 750 Kč

DuhaDěsír

Albi

Vrátit Lady Alice 2ks

998 Kč

Vrátit Samurajský meč 5ks

1 820 Kč

Vrátit Dominion – Roh hojnosti 2ks

998 Kč

Vrátit Párty Alias 2ks

898 Kč

Vrátit Znáš mě? 1ks

551 Kč

Vrátit Popular – Došel benzín 4ks

1 276 Kč

Vrátit Stolní curling 3ks

1227 Kč

Vrátit Popular – Utopia 2ks

910 Kč

Vrátit Démonický prsten hlavolam 6ks

288 Kč

Vrátit Mozkovna levá &pravá hemisféra 3ks

537 Kč

Vrátit Knížata z KatanuKaretní hra 2ks

918 Kč

Celkem k vrácení

10 421 Kč

závěrečná faktura

35 000 Kč
celkem**

kontrolní součet * = 101 329  76750 = 24 579 = 35 000 – 10 421 = **

10 421 Kč

35 000 Kč

