„Hlavním smyslem Cílů udržitelného rozvoje je, aby
všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby,
hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.”

Hra 2030
o zahraniční rozvojové spolupráci a
Cílech udržitelného rozvoje je určená pro všechny
milovníky karetních her a zároveň pro všechny, kteří
by se rádi zábavnou formou dozvěděli něco o plánu rozvoje
celého světa do roku 2030 a pomoci méně
vyspělým státům.

- Pan Ki-Mun,
bývalý generální tajemník OSN

Název se odvíjí od roku
2030, který je termínem pro naplnění
Agendy 2030 - ambiciózního plánu udržitelného
rozvoje, přijatého všemi státy světa v roce 2015
na půdě Organizace spojených národů v New Yorku, jehož
součástí je i 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Co to vlastně jsou Cíle udržitelného rozvoje
a proč bychom se je měli snažit naplňovat?
„Každého z nás SDGs zavazují, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a podporují opatření
v oblasti klimatických změn, na nichž závisí životy nás všech. Jsme první
generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň
poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního
oteplování, než bude příliš pozdě.“

- Pan Ki-Mun, bývalý
generální tajemník OSN

Návod a pravidla hry najdete
po kliknutí na odkaz či naskenováním kódu!

https://svet.charita.cz/jak-pomahame/
globalni-vzdelavani/materialy-ke-stazeni/
hra-2030-o-cilech-udrzitelneho-rozvoje-a-zahranicni-rozvojove-spolupraci/

Těchto 17 cílů obsahuje konkrétní úkoly, které mají být ve všech
oblastech života lidí i naší planety
splněny do roku 2030. Ať už se
jedná například o snížení dětské
úmrtnosti, záchranu ohrožených
druhů zvířat či neplýtvání potravinami, k naplňování cílů nepřispívají
jen vlády jednotlivých států, ale i my
všichni jako jednotlivci.
Chováme se udržitelně, pokud
v současnosti zlepšujeme podmínky
k životu tak, aby to nebylo na úkor
budoucích generací. Nespotřebováváme všechny zdroje dnes,

Je jen na vás, jaké cíle ve hře
i v životě naplníte a jak budete
postupovat. Příjemnou zábavu a
hodně štěstí!

protože by tak nezbylo nic pro ty, co
přijdou po nás. Udržitelnost v sobě
zahrnuje spolupráci, empatii k druhým a k jejich potřebám i ochranu
životního prostředí.
Některé státy však mají v udržitelném naplňování cílů značnou výhodu.
Můžou být bohatší, mít více zdrojů,
s lepším vzdělávacím systémem či
demokratičtější vládou, nebo třeba v oblastech s nižším výskytem
přírodních katastrof. Cíle nakonec
naplňujeme všichni spolu, takže pomoc méně vyspělým státům s jejich
rozvojem je investicí do
budoucnosti celého
světa.

Jak začít hrát
•

•

•

Oddělte od sebe karty cílů a hrací karty
(zdroje, akce a události) a vytvořte tak
dva samostatné balíčky. Pečlivě oba
zamíchejte.

Z balíčku s cíli sejměte vrchní 3 karty
a umístěte je vedle sebe na stůl tak, aby
na ně každý dobře viděl a bylo pod nimi
dostatek prostoru na karty zdrojů.

Balíček s hracími kartami je dobírací balíček.
Každému se z něj rozdá do ruky po
pěti kartách, poté se umístí
doprostřed stolu. Vedle
něj nechte prostor pro
odhazovací balíček.

CÍL 1

CÍL 2

PROSTOR
PRO KARTY
ZDROJŮ

CÍL 3

Průběh hry
V průběhu hry hráči vynakládají veškeré úsilí na
získání karty jednotlivých cílů. Každý cíl má své
požadavky (zdroje), které jsou minimem pro
jeho úspěšné splnění.

•

•

Události

Akce

Hráč v průběhu svého tahu musí zahrát alespoň
jednu kartu.

Mají globální dopad, tedy platí většinou pro
všechny hráče nebo trvají celé kolo. Pokud mají
příslušný symbol
, vykládají se po dobu jejich
efektů doprostřed stolu.

Akční kartu lze během tahu zakrát pouze jednu,
zato kdykoliv.

•

•

V průběhu tahu lze v libovolném pořadí
zahrát 1 akční kartu a
libovolný počet zdrojů.

Tah končí doplněním karet do ruky tak, aby
jich hráč držel v ruce 5. Lze končit tah
i s více kartami v ruce.

Nezapomínejte! Zdroje na cíli se postupně
naplňují. Není možné na cíl položit kartu
zdroje, která k naplnění ničím nepřispěje.

Vyhrává ten hráč, který jako první nasbírá
3 karty Cílů udržitelného rozvoje.
Lze hrát i do vyčerpání cílů. Pak vyhrává ten
hráč, který jich má na konci hry nejvíce.

•

•

Přírodní katastrofa Znič vybraný cíl a
přesuň ho dospod balíčku s cíli. Jeho zdroje
odhoď na odhazovací balíček. Až budeš opět
na tahu, cíl doplň, pokud nepřesáhneš limit
3 cílů.
Lidská práva Přidej na stůl jednu kartu
cíle z balíčku cílů. Při dalším
doplňování cíle dodržte opět
počet 3 cílů
na stole.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

DOBÍRACÍ
BALÍČEK

ODHAZOVACÍ
BALÍČEK

•
•

• Na cíl nelze položit kartu, která
svými zdroji k naplnění cíle již nemá čím
přispět.

Poté, co hráč cíl splní (jako poslední na něj
vyloží potřebné zdroje), bere si jeho kartu
k sobě a všechny zdroje se přesouvají
na odhazovací balíček.

Průběh hráčova tahu

Na začátku tahu lze zahrát maximálně
1 událost.

Karty se zdroji jsou cennými
komoditami, díky kterým se Cíle udržitelného rozvoje naplňují.

Na většinu cílů je také potřeba položit
omezený počet libovolně zvolených
zdrojů podle hráčových potřeb. Tyto
nespecifické potřeby zdrojů jsou označeny
tečkami.

•

•

Zdroje

Každý cíl má jasně
definované zdroje, které
je na něj potřeba položit,
aby byl splněn.

Hráč, který na cíl jako poslední položil kartu zdrojů
a zároveň tím naplnil minimum pro jeho naplnění,
získává cíl pro sebe.

Začíná ten hráč, který
jako poslední vykonal
nějaký dobrý skutek.

BALÍČEK CÍLŮ

Cíle udržitelného
rozvoje

peníze

firmy a podniky

dobrovolníci

infrastruktura

odborníci

Odebraný cíl se doplňuje vždy až na
konci hráčova tahu (pokud
není řečeno jinak, viz Přírodní
katastrofa)

Mikrogrant Lízni si 1 kartu.
Dotace Lízni si 2 karty.
Migrace Zahoď všechny karty z ruky.
Rekvalifikace Zahoď kartu, 1 si lízni.
Rabování Vybranému hráči vezmi 1 kartu
z ruky.
Inovace Přesuň 1 kartu zdrojů z vybraného
cíle na jiný.
Evakuace Přesuň všechny karty zdrojů z
vybraného cíle na jiný. Přesouvají se i karty,
které vybranému cíli nijak nepomohou.
Vyvlastnění Vezmi si kartu z vybraného
cíle do ruky.
Dobročinná sbírka Od vybraného hráče
obdržíš dobrovolný dar (kartu z ruky).
Zákaz vycházení Vybraný hráč jedno
kolo stojí.
“Ne.” Lze zahrát kdykoliv během hry

•

bezprostředně po
vyložení karty události či akce protihráčem.
Efekt takové zahrané karty se na ni ještě
nevztahuje. Lze přebít dalším “Ne.” nebo
“Nenene!”
“Nenene!” je silnější obdoba “Ne.”, kterou
nelze ničím přebít.

Rozvojová spolupráce

JAK ČESKO
POMÁHÁ VE
SVĚTĚ?

Naproti tomu rozvojová spolupráce usiluje skrze
partnerství o dlouhodobý rozvoj méně vyspělejších a bohatších zemí. Nejedná se o dobročinnost, ale o investici. O investici do potenciálních
obchodních či politických partnerství i do vlastní
bezpečnosti a do lepšího světa, ve kterém každý
člověk dosahuje na důstojný život.

Jaký význam mají jednotlivé
karty?
Dotace Je forma finanční podpory, která je vyplácená

za splnění jasně stanovených podmínek. Může mít například

podobu humanitární pomoci od české vlády obětem zasaženým
válečným konfliktem v Sýrii.

Migrace Lidé migrují z ekonomických i osobních důvod, kvůli
klimatickým změnám či kvůli válkám. Migrace může mít jak

pozitivní, tak negativní vliv na rozvoj společnosti. Humanitární

krize jsou velmi často spojovány s migrací, kdy osoby postiženy

krizí prchají ze svých domovů do provizorních obydlí (uprchlické
tábory či chudá předměstí velkých měst).

Humanitární pomoc

Humanitární balíček Má za úkol zajistit základní lidské

Humanitární pomoc bezprostředně reaguje
na přírodní katastrofy, epidemie i konflikty. Řeší
akutní nedostatek vody, potravin, poskytuje
nouzové obydlí či zdravotní péči všem osobám
bez rozdílu.

hygienických pomůcek a přístřeší.

potřeby, které jsou zajištěny formou výživy, pitné vody,

Rekvalifikace Je získání nové kvalifikace nebo rozšíření stá-

vajících profesních znalostí. Právě v rozvojové spolupráci jsou
rekvalifikační kurzy velmi využívaným nástrojem, například
v oblasti marketingu či IT dovedností.

Recyklace Je jedním z důležitých stavebních kamenů

Zahraniční rozvojová
spolupráce ČR
Česká republika patří mezi vyspělé státy
s vysokou kvalitou života. Je tedy přirozené, že
pomáhá těm méně vyspělým. Prostřednictvím
zahraniční rozvojové spolupráce
přispívá ke snižování
chudoby a nerovností,
posiluje bezpečnost
i růst rozvojových
států a dává jejich
obyvatelům šanci
na lepší budoucnost.

nezištné pomoci potřebným. Dobročinné sbírky se pořádají
nejen za účelem pomoci v Česku, ale i na pomoc obětem

mimořádných událostí v zahraničí, jako byl například výbuch

v bejrútském přístavu v Libanonu v létě roku 2020. Největší
sbírkou v ČR je každoroční Tříkrálová sbírka, pořádaná

Charitou ČR, díky které se v Česku i ve světě pomáhá tisícům
potřebným.

Dezinformace Falešné, klamavé či nepravdivé informace

s cílem manipulovat nebo poškodit. Obranou proti dezinfor-

macím je mediální gramotnost, která pomáhá pěstovat kritické
myšlení a učí ověřovat zdroje informací.

násilnou formou. V rámci státních převratů od demokracií

směrem k diktaturám dochází k omezování svobody projevu
i perzekuci odborníků a vzdělanců. Ti tak často odchází do
zahraničí a opouští vlastní zem.

Světový mír Ideál dobrých a přátelských vztahů mezi všemi
národy. Státy mezi sebou neválčí a všechny konflikty jsou

řešeny pomocí spolupráce. V současnosti se jedná o nedo-

sažitelný stav, některé země jsou ve válečných konfliktech i ve

21. století již několik desítek let, např. válka v Sýrii, v Jemenu či
izraelsko-palestinský konflikt.

Klimatická změna V návaznosti na změnu klimatu dochází
častěji k povodním, suchu, hladomoru a následné migraci
původních obyvatel.

Přírodní katastrofa Velký vliv na přírodní katastrofy mají v

současné době zejména klimatické změny. Humanitární pomoc
pomáhá osobám zasaženým přírodní katastrofou a naopak
rozvojová spolupráce připravuje osoby žijící v oblastech s

vysokým potenciálem výskytu přírodních katastrof se na tu

danou chvíli připravit, umět reagovat dle evakuačních plánů a
zajistit tak bezpečí pro sebe a své blízké, aby nebyli ohroženi
na životě.

k udržitelnému rozvoji. Nadměrná výroba a spotřeba je jedním
z důvodů přebytečného ubývání přírodních zdrojů, čemuž díky
recyklaci můžeme zabránit. V dnešní době lze recyklovat jak

Hlavním koordinátorem rozvojové spolupráce a
humanitární pomoci ČR je Ministerstvo
zahraničních věcí. Do pomoci se ale zapojuje
i neziskový a soukromý sektor. Ministerstvo
spolupracuje s českými
i zahraničními nevládními
organizacemi,
s místní správou
v rozvojových zemích
nebo s mezinárodními humanitárními
organizacemi.

běžný odpad, tak například oblečení, starý nábytek, stavební
materiál, elektrotechniku apod.

Rabování Ničení a braní cizích věcí v dobách krize, jakými jsou
živelné pohromy, války či občanské nepokoje. Jde o specifickou
formu krádeže, kdy jsou majitelé odcizených věcí zranitelnější
než za normální situace.

Byrokracie Neziskové organizace velmi často operují

s veřejnými financemi (dotace od státních samospráv apod.). Je
důležitá pro kontrolu dodržování pravidel, někdy však procesy
velmi prodlužuje.

Evakuace Je procesem určeným k přesunu osob či zvířat

za účelem ochrany života, měla by být řízena proškolenými

Lidská práva Jedná se například o právo na svobodu, život

a rovnost, bez ohledu na rasu, národnost a barvu kůže. Byla
osobami dle jasně sepsaných pravidel v evakuačním plánu.
Dobročinná sbírka Sbírka peněz či hmotných věcí za účelem

sepsána OSN roku 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
Ve spoustě zemí ale stále nejsou dodržována.

Státní převrat Svržení vlády a převzetí politické moci, často

Hra s názvem 2030 vznikla v rámci projektu
Charity Česká republika Labyrint 2030,
který je finančně podpořen v rámci ZRS ČR.
Na vývoji spolupracovaly Lucie Pozníková a Andrea Kosařová.
Děkujeme PhDr. et Mgr. Kryštofovi Kozákovi, PhD.,
Mgr. Tomášovi Zdeslavovi Strakovi a Michalovi Pozníkovi.

1 KONEC CHUDOBY

2 KONEC HLADU

3 ZDRAVÍ
A KVALITNÍ ŽIVOT

4 KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ

5 ROVNOST
MUŽŮ A ŽEN

VODA,
6 PITNÁ
KANALIZACE

7 DOSTUPNÉ
A ČISTÉ ENERGIE

PRÁCE
8 DŮSTOJNÁ
A EKONOMICKÝ RŮST

INOVACE
9 PRŮMYSL,
A INFRASTRUKTURA

10 MÉNĚ NEROVNOSTÍ

INOVACE JSOU HYBNOU
SILOU POKROKU. NOVÉ
NÁPADY, KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A PODPORA
VĚDY A VÝZKUMU VEDOU
K UDRŽITELNĚJŠÍMU
PRŮMYSLU.

RŮZNÉ DRUHY
DISKRIMINACE
SE PROJEVUJÍ VE VŠECH
SPOLEČNOSTECH.
ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO
VŠECHNY JE CESTOU
K LEPŠÍMU SVĚTU.

Z DOSTUPNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ NEPROFITUJE JEN JEDNOTLIVEC,
ALE I CELÁ SPOLEČNOST.
KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO
VŠECHNY JE CÍLEM
K LEPŠÍMU ŽIVOTU.

ŽENSKÁ PRÁVA JSOU
LIDSKÁ PRÁVA. KONEC
VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN PODPORUJE
GENDEROVOU ROVNOST
A POSILUJE POSTAVENÍ
DÍVEK A ŽEN.

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉHO
ŽIVOTA SVÝCH OBČANŮ
JE SNAHOU VŠECH ZEMÍ.
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
ZDRAVÍ I VČASNÁ PREVENCE JSOU ZPŮSOBY,
JAK TOHO DOCÍLIT.

UDRŽITELNÝ EKONOMICKÝ RŮST SOUVISÍ
S DŮSTOJNÝMI PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI.
PROTO JE PRO ZDRAVOU
EKONOMIKU DŮLEŽITÉ
CHRÁNIT PRÁVA
PRACOVNÍKŮ.

NA SVĚTĚ JE DOSTATEK
POTRAVIN, PŘESTO LIDÉ
TRPÍ HLADEM. SKONCOVAT S HLADEM A PODVÝŽIVOU JE ZÁKLADEM
PRO JAKÝKOLI DALŠÍ
ROZVOJ VŠECH ZEMÍ.

MODERNÍ ENERGIE PRO
VŠECHNY JSOU ČÍM DÁL
VÍCE ŽÁDANĚJŠÍ. ENERGIE
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ JSOU NEVYČERPATELNÉ A ČISTÉ A ŠETŘÍ TAK
PLANETU.

CHUDOBA SUŽUJE
NEJEN ČÁST POPULACE
V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH.
VYMÝTIT CHUDOBU VE
VŠECH JEJÍCH FORMÁCH
JE PROTO CESTOU KE
ZLEPŠENÍ SVĚTA.

PŘÍSTUP K NEZÁVADNÉ
PITNÉ VODĚ JE LIDSKÝM
PRÁVEM. BUDOVÁNÍ
KANALIZACE A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PŘISPÍVÁ K JEJÍMU ZAJIŠTĚNÍ PRO VŠECHNY.

11 UDRŽITELNÁ
MĚSTA A OBCE

12 ODPOVĚDNÁ
VÝROBA

16 MÍR,
SPRAVEDLNOST

17 PARTNERSTVÍ
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

A SILNÉ INSTITUCE

A SPOTŘEBA

13 KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

14 ŽIVOT VE VODĚ

15 ŽIVOT NA SOUŠI

2030

ROZMANITOST
Z PŘÍRODY MIZÍ.
K ZASTAVENÍ ÚBYTKU
BIODIVERZITY JE NUTNÉ
PEČOVAT O MÍSTNÍ EKOSYSTÉMY A ZASTAVIT
ROZŠIŘOVÁNÍ POUŠTÍ.

2030

NEJVĚTŠÍ HROZBOU JE PRO MOŘE
ZNEČIŠŤOVÁNÍ. CHRÁNIT
MOŘE A UDRŽITELNĚ JEJ
VYUŽÍVAT JSOU ZPŮSOBY,
JAK OCEÁNY ZACHOVAT
I PRO DALŠÍ GENERACE.

2030

2030
2030

ZMĚNY KLIMATU JSOU
NEJDISKUTOVANĚJŠÍM
PROBLÉMEM SOUČASNOSTI. PŘINÁŠÍ S SEBOU
I ČASTĚJŠÍ PŘÍRODNÍ
KATASTROFY, PROTO JE
NUTNÉ JE ŘEŠIT.

MÍR A SPRAVEDLNOST
DNES JEŠTĚ POŘÁD
NEJSOU DOSTUPNÁ
VŠEM. VYMAHATELNOST
PRÁVA ČI SKONCOVÁNÍ S
NÁSILÍM JSOU CESTAMI,
JAK JICH DOSÁHNOUT.

K NAPLNĚNÍ VŠECH CÍLŮ
MUSÍ TÁHNOUT VŠICHNI
ZA JEDEN PROVAZ – JEDNOTLIVCI, NEZISKOVÉ
ORGANIZACE, STÁTNÍ
SPRÁVA I SOUKROMÝ
SEKTOR.

ŽIVOT SE ODEHRÁVÁ
VE MĚSTECH A OBCÍCH.
BEZPEČNÁ A UDRŽITELNÁ
MĚSTA A OBCE S DOSTUPNÝM BYDLENÍM
PRO VŠECHNY JSOU
ZÁKLAD PRO KVALITNÍ
ŽITÍ.

KAŽDÝM ROKEM STOUPÁ
NA SVĚTĚ MNOŽSTVÍ
ODPADU I VYHOZENÝCH
POTRAVIN. ODPOVĚDNÁ
VÝROBA A SPOTŘEBA
CHRÁNÍ NEJEN PLANETU,
ALE I EKONOMIKU.

2030

2030

2030

2030
2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030
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MIKROGRANT
Business nastartují i podnikatelé, kteří by jinak neměli
nárok na půjčku od banky!

+

MIKROGRANT
Business nastartují i podnikatelé, kteří by jinak neměli
nárok na půjčku od banky!

+

HUMANITÁRNÍ BALÍČEK

MIGRACE

DOTACE

DOTACE

MIKROGRANT

Balíčky první a základní pomoci
jsou poskytovány všem lidem v
nouzi bez rozdílů.

Je spojena s lidstvem od jeho
počátku.

Vyplácena z veřejných
finančních zdrojů na projekty,
které jsou ve veřejném zájmu.

Vyplácena z veřejných
finančních zdrojů na projekty,
které jsou ve veřejném zájmu.

Business nastartují i podnikatelé, kteří by jinak neměli
nárok na půjčku od banky!

podívej se na vrchní 3 karty
dobíracího balíčku a 1 si vyber
do ruky

+

+

+
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INOVACE

EVAKUACE

RABOVÁNÍ

RECYKLACE

REKVALIFIKACE

Neotřelé nápady mohou znamenat změny životů!

Je řízena proškolenými osobami
dle jasně sepsaných pravidel
v evakuačním plánu.

Pořádkové složky jako policie
nebo armáda nemohou či nechtějí zasáhnout.

Nadměrná výroba a spotřeba se
podílí na ubývání přírodních
zdrojů, čemuž recyklace může
zabránit.

Zemědělci mohou být díky
vzdělání v jiném oboru více
konkurenceschopní na místním
trhu.

vezmi si naposledy odhozenou
kartu zdroje

+

VYVLASTNĚNÍ

INOVACE

BYROKRACIE

RABOVÁNÍ

REKVALIFIKACE

Soukromý majetek jde do
státního vlastnictví (např. kvůli
stavbě dálnice).

Neotřelé nápady mohou znamenat změny životů!

Zdlouhavé a nepřehledné úřední jednání.

Pořádkové složky jako policie
nebo armáda nemohou či nechtějí zasáhnout.

Zemědělci mohou být díky
vzdělání v jiném oboru více
konkurenceschopní na místním
trhu.

ve svém příštím tahu smí zahrát
pouze 1 kartu zdrojů

+

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

GLOBALIZACE

SVĚTOVÁ BURZA

Propojování celého světa!

Prostor pro výměnu produktů.

každý dá 1 kartu hráči po směru hry

z dobíracího balíčku otoč tolik karet, kolik je hráčů, každý si počínaje
tebou postupně jednu vezme

KLIMATICKÁ ZMĚNA

DEZINFORMACE

Ovlivňuje životy všech lidí i
veškeré přírody.

Nejsilnější obranou proti ní je
mediální gramotnost!

všichni zahodí 2 karty,
ty pouze 1 další

nelze zahrát kartu akce

“NE.”

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ
Dohlíží na něj armáda či policie.

1 kolo stojí!

“NENENE!”

“NE.”

DOBROČINNÁ
SBÍRKA
Největší sbírkou v ČR je
Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou ČR.

obdržíš dobrovolný dar
(kartu z ruky)

DOBROČINNÁ
SBÍRKA
Největší sbírkou v ČR je
Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou ČR.

silnější “Ne.”, nelze přebít

obdržíš dobrovolný dar
(kartu z ruky)
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JAK A KDY HRÁT

JAK A KDY HRÁT

STÁTNÍ PŘEVRAT

LIDSKÁ PRÁVA

UDÁLOST pouze na začátku tahu

UDÁLOST pouze na začátku tahu

AKCI kdykoliv během tahu

AKCI kdykoliv během tahu

ZDROJŮ libovolný počet kdykoliv
během tahu

ZDROJŮ libovolný počet kdykoliv
během tahu

Může docházet k omezování
svobody projevu i perzekuci
odborníků a vzdělanců.

Jsou zaručena Všeobecnou
deklarací lidských práv každé
lidské bytosti.

VYSVĚTLIVKY KARET

VYSVĚTLIVKY KARET
všechny
karty

karta

Nepředvídatelný a ničivý
přírodní proces mimořádných
rozměrů.

všechny
karty

karta

Cíl udržitelného rozvoje

hráč

Cíl udržitelného rozvoje

hráč

urči

vezmi

urči

vezmi

dokud nebudeš opět na tahu

PŘÍRODNÍ
KATASTROFA

dokud nebudeš opět na tahu

nelze zahrát kartu zdrojů s
odborníky

+

JAK A KDY HRÁT

JAK A KDY HRÁT

SVĚTOVÝ MÍR

EKONOMICKÁ KRIZE

PANDEMIE

UDÁLOST pouze na začátku tahu

UDÁLOST pouze na začátku tahu

Ideál vztahů mezi všemi národy.

Propad ekonomiky.

AKCI kdykoliv během tahu

AKCI kdykoliv během tahu

ZDROJŮ libovolný počet kdykoliv
během tahu

ZDROJŮ libovolný počet kdykoliv
během tahu

Kromě zdravotního stavu
nemocných má vliv také
na rozvoj společnosti.

VYSVĚTLIVKY KARET

VYSVĚTLIVKY KARET

karta

všechny
karty

karta

všechny
karty

Cíl udržitelného rozvoje

hráč

Cíl udržitelného rozvoje

hráč

urči

vezmi

urči

vezmi

dokud nebudeš opět na tahu

dokud nebudeš opět na tahu

jakákoliv karta zdrojů může být
zahrána jako “Ne.”

nelze zahrát kartu zdrojů s penězi

nelze zahrát kartu
události
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