
Cíl hry
Touláním po hvězdách a návštěvami 
u významných osobností renesance 
získat 5 ingrediencí, dostat se do středu 
oblohy a jako první vstoupit na políčko 
s kamenem mudrců. 

Příprava hry 
Herní plán rozložte mezi hráče. Karty 
zamíchejte a položte v balíčku vedle 
herního plánu rubem nahoru. Před první 
hrou opatrně vyloupejte všechny tolary 
a žetony s ingrediencemi z předseknuté 
mřížky. Tolary položte na hromádku vedle 
balíčku karet. Na každé pole s osobností 
položte dva žetony s ingrediencí. 
Zbylé ingredience položte po jedné 
na vyznačená políčka na herním plánu. 
Každý hráč si vezme fi gurku své barvy 
a položí ji na vybrané pole s osobností. 
U osobnosti může stát více fi gurek.

Pravidla hry
Hru začíná nejmladší hráč. Hodí 
kostkou a posune svoji fi gurku o počet 
hozených bodů na kostce. Směr cesty 
si volí libovolně podle naznačených 
tras. Na jednom políčku může stát více 
hráčů. Hráči se ve hře pravidelně střídají 
ve směru hodinových ručiček. Další 
postup určuje typ políčka, na kterém hráč 
ukončil svůj tah:

Políčko s ingrediencí
Hráč, který došel přesným hodem 
na políčko s ingrediencí, si ji může ihned 
vzít. Políčko je pro další kola prázdné 
a žádný hráč již zde ingredienci nezíská.

Políčko s otazníkem
Na políčku s otazníkem máte možnost 
odpovídat na otázku a získat platidlo 
tehdejší doby - tolar. Libovolný spoluhráč 

Hra pro: 2–6 hráčů, Věk: od 8 let, Délka hry: 40 minut

Hra obsahuje: 1 herní plán, 60 karet s otázkami, 45 tolarů, 35 žetonů s ingrediencemi, 6 fi gurek, 
1 kostku 

V renesanci každý toužil po kameni mudrců. Ze všech nejvíc sám císař Rudolf II., který pozval 
na  svůj dvůr do  Prahy ty největší učence, aby si lámali hlavy, jak ho získat. Zkoušeli ho 
nalézt, sestavit, odhalit jeho recepturu a pomoci jim v tom měly takové síly jako třeba umělý 
člověk z  hlíny nebo tajemství hvězd. Při svém snažení objevili mnoho zajímavého. Mezi 
nejučenější z nich patřili dva skvělí hvězdáři – Johannes Kepler a Tycho Brahe, kteří budou 
vašimi průvodci světem renesanční moudrosti a objevů, ale i běžných starostí a problémů té 
doby. Během hry poznáte i další osobnosti, které žily v Čechách a byly nadmíru osobité. Mezi 
ně patřil i sám císař Rudolf II. Vydej se s nimi na cestu za kamenem mudrců! Stačí posbírat 
5 ingrediencí a být u něj první. Leží v samém středu hvězdné oblohy, protože právě tam se 
může skrývat jeho tajemství. Pomáhat vám budou nejen slavné osobnosti renesance, ale 
i tolary, které si během své cesty zasloužíte. Takže vzhůru na oblohu a do renesance!
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vezme vrchní kartu z balíčku a přečte 
otázku i s nabízenými možnostmi. 
Za správnou odpověď získáte jeden 
tolar. Za špatnou odpověď nic neztrácíte 
a správná odpověď se přečte všem. Kartu 
vraťte dospod balíčku. 

Černé políčko
Na černém políčku vás čekají jenom 
potíže. Střetnutí s bandity, jejichž 
pojmenování vzniklo právě v době 
renesance nebo setkání s tureckými 
nájezdníky, kteří v té době představovali 
vážný problém. Při vstupu na políčko musí 
hráč zaplatit do banku jeden tolar. Pokud 
nemá, jedno kolo nehraje. 

Oranžové políčko Golema
Golem byl podle legendy velmi silný, 
i když ne zrovna chytrý umělý člověk 
z hlíny, kterého vyrobil a oživil moudrý 
rabi Löw. Pokud se vám poštěstí 
stoupnout na jeho políčko, slušně 
Golema požádejte a on vás ihned přenese 
k jakékoli osobnosti podle vašeho výběru. 
Můžete u ní hned odpovídat na otázku, 
případně nakupovat ingredience. 
V dalším kole pokračujete ve hře z tohoto 
místa. Pokud jste na políčku Rudolfa II., 
pokračujete dál ihned. 

Pole s osobnostmi a Rudolf II.
Na pole s portréty významných 
renesančních osobností se dostanete 
podle hodu kostky stejně jako na jiná 
políčka. Můžete zde odpovědět na jednu 
otázku a za správnou odpověď získáte 
dva tolary. V případě, že máte čtyři tolary, 
můžete si zde koupit jednu ingredienci. 
Koupit ingredienci můžete v tom samém 
kole, ve kterém jste odpověděli na otázku. 
Při jedné návštěvě můžete koupit pouze 
jednu ingredienci. U každé osobnosti jsou 
dvě ingredience. Pokud jsou vyčerpány, 
další zde nelze získat.

Renesanční postavu si můžete důkladně 
prohlédnout i si o ní něco níže přečíst. 
Další kolo pokračujte ve hře jako dosud. 
Pouze políčko s portrétem císaře má 
zvláštní privilegium. Po návštěvě 
u Rudolfa II. házíte ještě jednou 
a pokračujete ihned ve hře. Císař je velmi 
zaneprázdněn a není tedy vhodné ho 
příliš dlouho obtěžovat svou přítomností!

Konec hry
Pokud má hráč pět ingrediencí, vypraví 
se k políčku s kamenem mudrců, které 
se nachází ve středu hvězdné oblohy. 
Po cestě můžete dále sbírat tolary 
za správné odpovědi na otázky. Na cílové 
políčko musíte vstoupit přesným hodem. 
Pokud se vám nepodařilo hodit na kostce 
potřebný počet bodů, můžete si chybějící 
políčka dokoupit. Za jedno políčko 
zaplatíte pět tolarů. Vyhrává hráč, který 
vstoupí na kámen mudrců jako první. 

DŮLEŽITÉ OSOBNOSTI DOBY

Rudolf II. Habsburský (1552 –1612) 
byl římský císař, král český, uherský 
a chorvatský, markrabě moravský 
a arcivévoda rakouský, který si za své 
sídelní město vybral Prahu. Rudolf II. 
nebyl sice příliš schopný panovník, ale 
byl velkým milovníkem umění a vědy. Byl 
také vyhlášeným sběratelem a podařilo se 
mu shromáždit nepřeberné sbírky snad ze 
všech oblastí lidského konání. Rudolf II.
pozval na svůj dvůr nejvěhlasnější 
astronomy své doby, obklopoval se 
předními učenci a umělci, ale též věřil 
v astrologii a alchymii. Praha se za jeho 
vlády stala významným střediskem vědy. 
Krátce po jeho smrti začala třicetiletá 
válka.

Petr Vok z Rožmberka (1539 – 1611) 
byl poslední představitel slavného 
šlechtického rodu Rožmberků, a protože 
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byl bezdětný, rod jím vymřel po meči. Byl 
mladším bratrem Viléma z Rožmberka, 
který zastával v českém království po císaři 
Rudolfovi II. druhou nejdůležitější 
politickou funkci nejvyššího purkrabí. 
Petr Vok z Rožmberka žil z počátku svého 
života ve stínu svého slavnějšího bratra 
Viléma. „Vyznamenával” se však svým 
kavalírským způsobem života a za své 
radovánky dokázal utratit obrovské 
částky. Freje pana Voka byly ukončeny 
v únoru 1580, kdy ve svých 41 letech 
pojal za manželku tehdy třináctiletou 
Kateřinu z Ludanic. Tu skutečně velmi 
miloval a kvůli ní se dokázal zříci i svého 
předešlého hýření. Po smrti svého bratra 
Viléma pak stanul v čele obrovského 
rožmberského panství a stal se z něho 
skutečně dobrý hospodář i laskavý vladař.

Lvářka Laurenciana Pylmannová. O lvy, 
které ve svém zvěřinci na pražském 
hradě držel císař Rudolf II., se starali 
speciální chovatelé a byli to nejen muži 
– lváři, ale i ženy, kterým se říkalo lvářky.  
Dochovaly se jména tří. Nejznámější 
z nich je Laurenciana Pylmannová. Péče 
o lvy byla velmi výnosná - plat byl vyšší 
než v některých dvorských úřadech. Paní 
Laurenciana vlastnila například dům 
ve Vlašské ulici, který byl osvobozen 
od veškerých daní a poplatků. Každý 
rok dostávala nové šaty a byla častým 
hostem velkolepých císařských hostin. 
Laurenciana si ochočila oblíbeného 
Rudolfova lva Mohameda natolik, že 
za ní chodil jako poslušný pes, jezdila 
na něm po zvěřinci nebo jej nechávala 
proskakovat obručí.

Tycho Brahe a Johannes Kepler byli 
významní astronomové, matematikové 
a přední vědci své doby. Za vlády Rudolfa II.
byli oba pozváni k jeho císařskému 
pražskému dvoru. Tycho Brahe v Praze 
i zemřel. Tycho Brahe (1546 – 1601), 

význačný dánský astronom, astrolog 
a alchymista, byl považován za nejlepšího 
a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné 
oblohy. Zajímavostí z dnešního pohledu 
je to, že svá pozorování prováděl prostým 
okem. Hvězdářský dalekohled začal 
používat až italský astronom Galileo 
Galilei. Johannes Kepler (1571 – 1630) byl 
německý matematik, astrolog a astronom. 
V době svého působení na dvoře 
císaře Rudolfa II. formuloval dva ze tří 
Keplerových zákonů. Kepler, na základě 
Brahových pozorování, odhalil do té doby 
neznámý fakt - spočítal, že se planety 
nepohybují po kružnicích, ale po elipsách.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 
(1564 – 1621) byl český šlechtic, spisovatel, 
válečník, diplomat, cestovatel a hudebník. 
Byl vzdělaný, uměl sedm jazyků, pět let 
bojoval v císařské armádě proti Turkům 
a se svým přítelem Heřmanem Černínem 
z Chudenic procestoval Středomoří, 
Palestinu a Egypt.  O této, v jeho době 
neobyčejné cestě, sepsal poutavé 
vyprávění. Kryštof Harant byl v době 
Rudolfa II. jmenován dvorním radou a byl 
také oblíbeným císařovým komorníkem. 
Po nezdařeném protihabsburském 
stavovském povstání byl v roce 1621 
popraven na Staroměstském náměstí.

Rabi Löw se narodil s největší 
pravděpodobností v polské Poznani 
a zemřel roku 1609 v Praze. Rabi Löw 
byl nejvyšším představitelem pražské 
židovské obce a ve své době byl znám 
jako velký učenec a na osobní audienci 
ho přijal i císař Rudolf II. Udržoval též 
osobní přátelské styky s Tychonem 
Brahe i s dalšími osobnostmi, které 
rudolfínská Praha přitahovala. Golem 
je v židovské mystice člověkem oživená 
socha. Jedním z nejslavnějších golemů 
je ten, kterého údajně stvořil rabi Löw 
v Praze. Golem byl prý stvořen za účelem 
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ochrany židovského ghetta před křesťany, 
kteří ghetto napadali. Do pohybu se 
golem uváděl vložením šému - svitku se 
zázračnou formulkou. Dle legendy rabi 
Löw golema uložil na půdu Staronové 
synagogy, kde leží dodnes.

Giuseppe Arcimboldo (1526 nebo 1527 
– 1593) Byl italský manýristický malíř, 
působící na dvoře Rudolfa II., známý 
jako tvůrce imaginativních portrétů 
složených z rozličných předmětů, ovoce, 
zeleniny nebo květin. Jedním z jeho 
nejznámějších je portrét Rudolfa II. 
Arcimboldo též nakupoval po Evropě 
pro císaře starožitnosti a umělecká díla, 
nebo kreslil návrhy kostýmů a divadelních 
představení. Arcimboldo také vymýšlel 
hydraulické stroje pro divadelní scény 
a byl tvůrcem slavných Rudolfových 
„Kunstkomor“, sbírek, které čítaly mnoho 
exponátů z rozličných oborů umění i věd.

Alchymista Edward Kelley. Alchymie 
je předvědecký obor lidského poznání, 
z kterého vzniklo několik dnešních 
vědních disciplín – fyzika, chemie 
a medicína, ale který se zabýval 
i astrologií a magií. Alchymisté věřili, 
nebo někteří z nich se tak alespoň tvářili, 
že lze přeměňovat jednotlivé přírodní 
látky a ve svých pokusech se snažili 
proměnit obecné kovy ve zlato a nalézt 
tak „kámen mudrců”.  V době Rudolfa II. 
byla alchymie velmi populární a dílny 
alchymistů byly nejen na císařském dvoře, 
ale i na mnoha českých šlechtických 
sídlech. Za alchymistické pokusy tak byly 
vydávány obrovské částky, ale nezřídka 
byli alchymisté jen dovední kejklíři, 
kteří své chlebodárce podváděli. Mezi 
nejznámější Rudolfovy alchymisty patřili 
Angličané Edward Kelley a John Dee, 
Ital Alessandro Scotta nebo Čech Bavor 
Rodovský mladší z Hustiřan.
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