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Pořádáš novoro ční oslavu 
roku 1600. Od každého 
hráče dostaneš jako 
příspěvek na ob čerstvení 
£5, ale tvoje vydání jsou 
£20, které musiš zaplatit 
bance.

1

Na tvém území v Severním 
moři byla objevena velmi 
vydatná ložiska ropy. Státní 
banka ti vyplatí odm ěnu 
£20.

17

Roku 1600 je založena 
Východoindická 
spole čnost, která má 
obchodní monopol na 
oblast jižní a jihovýchodní 
Asie. Cena britského 
pob řeží se zvyšuje na £80 a 
jeho výnosy na £10.

2

V tvé části Severního mo ře 
se převrhl člun a utonuli t ři 
rybáři. Zapla ť rodinnám 
pozůstalých (bance) £10.

Východoindické 
spole čnosti rostou zisky, 
proto staví další a další 
přístavy na pob řeží. Cena  
br itské pob řeží se zvyšuje 
na £100 a jeho výnos na 
£20.

3

Podivínský malí ř si 
pronajal domek na tvém 
břehu Severního mo ře. 
Dostaneš od n ěj obraz a 
£20.



Je rok 1795. Britští 
řemeslníci mají napilno. 
Jejich výrobky se ve 
velkém prodávají v 
britských koloniích. 
Vlastníš-li řemeslnou dílnu, 
dostaneš od banky 
příspěvek £10.

4

Vítr ti rozmetal chatku na 
pob řeží Severního mo ře, 
postav si novou za £20.

Většina zem ědělců na 
Britských ostrovech musí 
svoje zboží prodávat pod 
cenou. Z kolonií se odváží 
levné potraviny. Cena polí a 
pastvin klesla na £20 a 
jejich výnosy na £2.

5

Zuřivý p říboj ti rozbil mola 
na britském pob řeží, musíš 
postavit nová za £50.

V centrální Anglii byla 
objevena nová ložiska 
černého uhlí a železné 
rudy. Cena všech dol ů 
vzrostla na £150 a jejich 
výnos na £50.

6

Obchody ve 
Východoindické 
spole čnosti kvetou. M ůžeš 
postavit na britském 
pob řeží další p řístav. Od 
státní banky dostaneš jako 
příspěvek £15, pokud 
vlastníš tuto nemovitost. 1 - 

10



Lidé, kte ří pracovali na 
farmách a p řišli o práci, se 
stěhují do m ěst za prací v 
manufakurách. Vlastníš-li 
řemeslnou dílnu, zapla ť £20 
jako poplatek za zř ízení 
manufaktury.

7

Tři lod ě plné zboží z Indie 
se potopili u b řehů jižní 
Af riky. Pokud vlastníš 
britské pob řeží, zaplať 
pokutu £20.

1 - 
10 

Jamesi Wattovi se v roce 
1765 poda řilo zkonstruovat 
parní stroj. Všichni, kte ří 
vlastní řemeslnou dílnu, si 
ho musí koupit od banky za 
£100 a předělat svoje 
podniky na továrny.

8

U tvého p řístavu na 
britském pob řeží se převrhl 
tanker. Pokud vlastníš 
britské pob řeží, zaplať jeho 
vyčištění od ropy £30.

17 - 
24

Díky parnímu stroji  
zemědělci o řou rychleji, 
horníci rubají hloub ěji, 
továrny vyráb ějí více. Ti 
vš ichni, kte ří vlastní pole a 
patviny, továrny a doly, 
dostanou od banky 
příspěvek £10 za každou 
uvedenou nemovitost. 9

Teplé proudy zahnaly rybí 
hejna dál  na oceán. Pokud 
vlastníš Atlantický oceán, 
zaplať £10.



Je tady pr ůmyslová 
revoluce. Cena továren 
stoupla na £150 a jejich 
výnos na £50.

10

Příznivý Golfský proud 
zahnal k tvým lovištím 
obrovská hejna tu ňáků. 
Pokud vlastníš část 
At lantského oceánu, 
dostaneš od banky £50. 

Je rok 1965. Velká Británie 
má již jen n ěkolik kolonií. 
Stále větší je poptávka po 
zemědělských produktech 
domácí výroby. Cena polí a 
pastvin stoupla na £50 a 
jejich výnos na £10.

11

V Atlantickém oceánu t ě 
zastihla bou ře. Tak, tak že 
js i si zachránil holý život. 
Musíš si koupit novou 
rybá řskou lo ď za £50.

Je rok 1971, je uzav řen 
první důl na železnou rudu 
a blíží se konec "dobrých 
časů". Cena i výnos dol ů 
klesly na p ůvodní hodnoty. 
Cena je tedy £100 a výnos 
£20.

12

Prodej lodních lístk ů na 
nejlepší lo ď světa Titanik ti 
vynesl p ěkný zisk. Od 
banky dostaneš £100.

10



Jsou uzavírány další a další 
doly. Cena t ěchto 
nemovitostí  klesla na £50 a 
jejich výnos na £10.

13

Krupobití ti zni čilo 
veškerou úrodu. Zapla ť 
pokutu za nedodané zboží 
ve výši £20.

Stát dotuje geologické 
průzkumy v nových 
lokalitách. Jako út ěchu 
dostanou všichni majitelé 
dolů £20.

14

Výtečné počasí ti p řálo. 
Tvoje úroda je v ětší než v 
předchozích letech, z 
prodeje jsi utržil £30.

S vyčerpáním dol ů jde ruku 
v ruce úpadek pr ůmyslu. 
Továrny musí propoušt ět 
své zaměstnance. Cena 
všech továren klesla na 
£100 a jejich výnos na £20.

15

Tento rok britským 
rolník ům přeje. Lod ě 
naložené levným obilím z 
kolonií ztroskotávají jedna 
za druhou. Jako odm ěnu za 
mouku pro britskou 
královnu dostaneš £20.

1 - 
10





Stát ti podává pomocnou 
ruku. Na rekvalifikaci tvých 
bývalých zam ěstnanc ů ti 
přispěje částkou £20.

16

Ze tvých pastvin uteklo 
stádo krav a zdemolovalo 
trh na nám ěstí. Zapla ť 
pokutu £10.

Britský potravinový 
průmysl je závislý na 
domácí produkci. Cena polí 
a pastvin stoupla na £100 a 
jejich výnosy na £20.

21

Ve tvé továrn ě došlo k 
nehodě. Jednomu d ělníkovi 
spadlo na palec u nohy 
kladívko. Zapla ť léčebné 
vý lohy £10.

Stát podporuje 
restrukturalizaci pr ůmyslu 
ve vnitrozemí, zm ěna z 
textilek a hutí na jiné 
výroby, nap říklad výrobu 
elektroniky. Jako vlastník 
továrny dostaneš od státu 
příspěvěk na nákup nových 
stroj ů £50. 22

Dělníci ve tvé továrn ě 
založili odbory. Musíš jim 
zvednout plat, jinak 
nebudou pracovat. Zapla ť 
bance £50.

10 - 
24



V centrální Anglii se snižuje 
nezaměstnanost. Cena 
továren se zvyšuje na £50 
a jejich výnos na £10.

23

Ve tvé továrn ě přišli s 
novým zlepšovákem, 
dostaneš od patentového 
úřadu £30.

Je rok 2008. Všichni musí 
státu odprodat své 
nemovitosti za stanovené 
ceny. Hra je u konce, 
vyhrává ten kdo vyd ělal 
nejvíce liber.

24

Díky panu Edisonovi a jeho 
žárovce m ůžeš ve své 
továrně pracovat i v noci. 
Zvýšil se ti p říjem a od 
banky dostaneš £30.

9 - 
10

Je rok 1980. Geologové 
objevili ložiska ropy a 
zemního plynu v Severním 
moři. Cena Severního mo ře 
stoupla na £100 a jeho 
výnos na £20.

17

Ve tvém dole došlo k 
závalu, zapla ť rodinám 
zavalených horník ů £20.



Většina továren je 
uzavřena. Cena těchto 
nemovitostí klesla na £10 a 
jejich výnos na £5.

18

Ve tvém dole na železnou 
rudu objevili horníci 
vydatnou žílu. Od banky 
obdržíš £40 jako p říspěvek 
na nová kladívka a majzlíky.

Všechny železnorudné doly 
a většina uhelných dol ů je 
vytěžena a uzav řena. Cena 
těchto nemovitostí klesla 
na historické minimum, 
tedy na £10, a jejich výnos 
na £5.

19

Ve tvém uhelném dole 
vybuchl metan. Nikomu se 
našt ěstí nic nestalo, jen 
musíš koupit nový párek 
kanárk ů za £20.

Přístavní doky na pob řeží 
se musí p ředělat na 
tankerové lod ě s ropou a 
zemním plynem. Všichni 
majitelé britského pob řeží 
zaplatí £20 za každou část 
tohoto pob řeží, kterou 
vlastní.

20

Nechal jsi si vyrobit v 
továrn ě malý parní vlá ček, 
který sváží vytě ženou rudu. 
Zaplať nejbližšímu 
továrníkovi po pravé stran ě 
£20.

8 - 
10










































































