Mapa herního Světa
V balíčku, který Vám od nás došel je i mapa. Tato mapa slouží
k rozvoji Vašeho města a Vaší Civilizace. Jak sní ale pracovat?
V každé z ér, které nás čekají, bude možnost využívat políčka kolem
Vašeho města. V každé éře se otevře 5 políček (v posledních dvou
érách 6 políček), z toho budete moci využít pouze 3. Když se
pozorně podíváte na mapu, uvidíte zřetelných pět částí, na které je
mapa rozdělena. Každá éra je jinak barevně rozlišena. Modrá
nepředstavuje počátek Civilizace. Zelená zlatý věk, žlutá
průmyslovou revoluci, červená atomový věk a růžová návrat ke
kořenům. Také si všimněte, že každá éra má svoje vlastní
souřadnice. A,B,C,D,E - 1,2,3,4,5,6.
Co ale s těmi políčky? Na každém políčku je nějaký obrázeksurovina. Tyto suroviny půjde nějakým způsobem využít. Jak ho ale
využít správně? Tohle rozhodní bude čistě na Vás. Vy sami si určíte,
jak okolní suroviny využívat. Na všech políčkách bude možnost
provést nějakou herní operaci. Každé políčko a každá možnost,
která se bude dát provést, bude ohodnocena jiným počtem bodů.
Tyto operace jsou už pro Vás ale předem připraveny. Jednotlivé
operace i s bodovým ohodnocením, které jde provést v prvním
kole, jsou uvedeny na konci těchto informací. Proč jsou ale tyto
body důležité? Takt tohle je jednoduché, jelikož tyto body se budou
započítávat do celkového hodnocení soutěže.
Ale aby to pro Vás nebylo tak jednoduché, a trochu jste nad tím i přemýšleli, budete
muset každou svoji operaci, kterou uděláte na mapě, zdůvodnit. Pokaždé, když budete volit tři
nová políčka, byste se nad volbou měli zamyslet. U vás, kteří jste menší, Vám určitě rádi
pomůžou Vaši vedoucí. A vy straší, to snad už zvládnete sami, ne? Jak ale dáme vědět, že si
dané políčka vybíráme? Tak tohle je taky jednoduché, každé políčko totiž má speciální
označení. Na své mapě si toto políčko vybarvíte nějakou pastelkou. K nám na ústředí už jen
pošlete to specifické označení spolu s krátkým komentářem, proč volíte právě tohle políčko.
Tyto informace posílejte zároveň se splněnými úkoly. Co je ale nejdůležitější na té mapě? Je to
to, co vy sami si volíte, jak využívat krajinu kolem sebe a měli byste si uvědomit, že rozhodnout
se vždy správně není úplně jednoduché.

Shrnutí
Uprostřed mapy se nachází město, Vaše civilizace
Jednotlivé éry, kterými budeme procházet, jsou od sebe na mapě barevně
odděleny.
Teď se nacházíme v první éře-počátky civilizace, jsme tedy v modré barvě.
Kolem Vašeho města, je pět políček s různými surovinami.
Možnost využití těchto surovin je uvedena níže.
Vy si vyberete 3 z 5 možností.
Svoji volbu krátce zdůvodníte.
Spolu se splněnými úkoly, pošlete i 3 souřadnice (políčka), které využijete
Body už sečteme my.
Mapa a práce sní je pouze doplněk Duhových střípků. Hlavní je plnit jednotlivé
úkoly, které jsou zadány v Duhovém zpravodaji.
Kdyby byly z Vaší strany otázky, nebojte a kontaktujte nás.

Herní operace v prvním kole
Počátek Civilizace

Souřadnice/Operace

Bodové ohodnocení

A1
Těžba dřeva

PP
4

RB
1

A2
Domestikace zvířat

PP
3

RB
2

A3
Vybudovat kamenolom

PP
5

RB
0

A4
Vybudovat pole

PP
3

RB
2

A5
Těžba dřeva

PP
4

RB
1

PP - populační body, přičítají se k bodu,
které lze získat a splněné úkoly
RB - rekultivační body, body které se
budou hodit ve finálních fázích hry.
Určitě je nepodceňte

Mapa ve vysokém rozlišení lze stáhnout spolu ze zbytkem materiálu na
http://brdo.brontosaurus.cz/ v aktualitách.

