
Získal jsi armádní zakázku 
(pokud máš nemovitost) 

v hodnotě 20Q 
(neplatí pro banku).

Získal jsi armádní zakázku 
(pokud máš nemovitost) 

v hodnotě 10Q 
(neplatí pro banku).

Získal jsi armádní zakázku 
(pokud máš nemovitost) 

v hodnotě 50Q 
(neplatí pro banku).

Získal jsi armádní zakázku 
(pokud máš nemovitost) 

v hodnotě 40Q 
(neplatí pro banku).

Byl jsi jmenován členem 
kontrolní komise – kartu si 

schovej, každý průchod startem 
dostaneš 5Q (kartu můžeš 

prodat).

Byl jsi jmenován členem odvodní 
komise – kartu si schovej, každý 

průchod startem dostaneš 5Q 
(kartu můžeš prodat).

Získal jsi armádní zakázku 
(pokud máš nemovitost) 

v hodnotě 30Q 
(neplatí pro banku).

Byl jsi jmenován členem akviziční 
(zásobovací) komise – kartu si 

schovej, každý průchod startem 
dostaneš 5Q (kartu můžeš 

prodat).

Výhra ve válečné loterii 5Q.



Výhra ve válečné loterii 15Q.Výhra ve válečné loterii 10Q.

Výhra ve válečné loterii 5Q.Výhra ve válečné loterii 25Q.

Výhra ve válečné loterii 20Q.Výhra ve válečné loterii 15Q.

Výhra ve válečné loterii 20Q.

Výhra ve válečné loterii 10Q.

Výhra ve válečné loterii 25Q.



Přišla vojenská rekvizice – musíš 
odevzdat každé třetí zboží (platí 
i pro zboží v tvých obchodech) 
– zásoby se už nevrací do hry, 

zůstávají eráru.

Přišla vojenská rekvizice – musíš 
odevzdat každé třetí zboží (platí 
i pro zboží v tvých obchodech) 
– zásoby se už nevrací do hry, 

zůstávají eráru.

Byla vypsána mimořádná daň 
z nemovitosti ve výši 10 % 

nákupní ceny (zaokrouhluje se 
ve prospěch hráče).

Byla vypsána mimořádná daň 
z nemovitosti ve výši 10 % 

nákupní ceny (zaokrouhluje se 
ve prospěch hráče).

Byla vypsána mimořádná daň 
z nemovitosti ve výši 30 % 

nákupní ceny (zaokrouhluje se 
ve prospěch hráče).

Byla vypsána mimořádná daň 
z nemovitosti ve výši 20 % 

nákupní ceny (zaokrouhluje se 
ve prospěch hráče).

Provádí se soupis zásob – zaplať 
úplatek 10Q členovi akviziční 

komise (eráru, pokud není 
úředník jmenován).

Byla vypsána mimořádná daň 
z nemovitosti ve výši 10 % 

nákupní ceny (zaokrouhluje se 
ve prospěch hráče).

Byla vypsána válečná půjčka 
– odevzdej eráru 1Q (jsi-li 

majitelem banky, pak dej 2Q).



Byla vypsána válečná půjčka 
– odevzdej eráru 4Q (jsi-li 

majitelem banky, pak dej 8Q).

Byla vypsána válečná půjčka 
– odevzdej eráru 2Q (jsi-li 

majitelem banky, pak dej 4Q).

Stát vyhlásil další odvody – pokud 
vlastníš nemovitost, zaplať, abys 
zachránil nezbytné zaměstnance, 

členovi odvodní komise nebo 
eráru úplatek 10Q.

Byla vypsána válečná půjčka 
– odevzdej eráru 8Q (jsi-li 

majitelem banky, pak dej 16Q).

Chtějí tě odvést do armády – 
zaplať úplatek 5Q členovi odvodní 

komise (eráru, pokud není 
úředník jmenován).

Chtějí tě odvést do armády – 
zaplať úplatek 5Q členovi odvodní 

komise (eráru, pokud není 
úředník jmenován).

Byla vypsána válečná půjčka 
– odevzdej eráru 6Q (jsi-li 

majitelem banky, pak dej 12Q).

Chtějí tě odvést do armády – 
zaplať úplatek 5Q členovi odvodní 

komise (eráru, pokud není 
úředník jmenován).

Přišla nečekaná kontrola 
z berního úřadu – pokud vlastníš 
nemovitost, zaplať úplatek 10Q 

členovi kontrolní komise (eráru, 
pokud není úředník jmenován).



Do města přivezli uprchlíky 
z Haliče – pokud vlastníš 

nemovitost, musíš je ubytovat 
na vlastní náklady – zaplať eráru 

10Q za každou z nich 
(neplatí pro banku).

Lidé schovávají drobné kovové 
mince, pokud vlastníš nemovitost, 
musel jsi vydat vlastní nouzovky 

– zaplať majiteli banky 10Q.

Železniční síť je přetížená – 
pokud vlastníš nemovitost, pak 
až do dalšího průchodu startem 

přebírá tvé obchody erár 
(neplatí pro banku).

Ve městě vypukla epidemie 
cholery – někteří tví zaměstnanci 
onemocněli, pokud jsi majitelem 
nemovitostí, pak až do dalšího 
průchodu startem přebírá tvé 

obchody erár.

Obecní drbny tě pomlouvaly – 
ukaž, že nejsi tak špatný a dej 

každému protihráči 2Q (politik 
nebo úředník 5Q).

V kostele kázali proti keťasům – 
ukaž dobré srdce a dej každému 

protihráči 1Q (politik nebo 
úředník 5Q).

Do města přivezli uprchlíky 
z Istrie – pokud vlastníš 

nemovitost, musíš je ubytovat 
na vlastní náklady – zaplať eráru 

10Q za každou z nich 
(neplatí pro banku).

Ve městě vypukly demonstrace 
a dav vyplenil tvoje nemovitosti – 
nech každého z protihráčů vzít si 
zboží (vždy jen jedno z kategorie 

– např. jedno oblečení a jedno 
jídlo) – pokud je zásob málo, hodí 

si o ně kostkou.

Opil jsi se na večírku 
– jedno kolo nehraješ.



Organizuješ dobročinnou akci 
(večírek ve prospěch raněných) 

– jedno kolo nehraješ.

Účastníš se oslav císařových 
narozenin – jedno kolo nehraješ.

Udali tě za hazard 
– jdi do vězení.

Udali tě za pašování 
– jdi do vězení.

Udali tě za vyhýbání se vojně 
– jdi do vězení.

Udali tě za překupnictví 
– jdi do vězení.

Udali tě za úplatkářství 
– jdi do vězení.

Byla vyhlášena generální stávka 
– pokud vlastníš nemovitost, pak 
až do dalšího průchodu startem 

přebírá tvé obchody erár.


