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1. Definice a pojmy
• BUSINESS MAKLÉŘ — hráč, který se vybírá na začátku dle dohody. Mezi jeho 

povinnosti patří sledování oběhu peněz a pomoc během hry.

• KLENOT — karty v balíčku Událost, které zvyšují Image ráče, pokud je nasbírá 
alespoň 3.

• VELIKOST SPOLEČNOSTI — jedna z charakteristik společnosti, která označuje její místo 
ve správním obvodu Prahy. 

• VELIKOST SPRÁVNÍHO OBVODU — charakteristika správního obvodu, která znamená 
množství míst pro umístění společností.

• ŘEDITEL ZPRAVODAJSKÉHO TELEVIZNÍHO KANÁLU — hráč, který během každého kola 
obrací karty za balíčku Masmédia. 

• JINÉ SPOLEČNOSTI — 3 společnosti, které se liší od běžných společností 
charakteristikami, Portfoliem a vzhledem karet.

• UKONČENÍ FISKÁLNÍHO ROKU — průchod celého kola přes políčko Start (zastavení na 
políčku Start nebo za ním).

• ZÓNA VOLNÝCH SPOLEČNOSTÍ — oblast na herním plánu, která se nachází v pravém 
dolním rohu a je označena čtverci. Slouží k umisťování žetonů volných společností. 

• HERNÍ PLÁN — mapa Prahy, kolem které se nachází hrací políčka.

• HRACÍ POLÍČKA — karty, které se skládají kolem herního plánu. Z jedné strany – 
společnosti, burzy, události, taxi. Z druhé strany – modrofialový rub.

• IMAGE — pole hrací desky Podnikatelský kufr, díky kterému je možné během hry koupit 
dodatečné výhody.

• PODNIKATELSKÝ KUFR — individuální hrací políčko hráče, kde se vyznačuje Image, 
Kreditní karta a ochrana proti Vydírání..

• KOLO — posloupnost tahů jednotlivých hráčů. Kolo začíná tahem prvního hráče a končí 
tahem posledního hráče.

• ZPRÁVA — karta z balíčku Masmédia, která leží lícem nahoru na políčku “Zprávy”.

• PORTFOLIO SPOLEČNOSTI — samostatná karta s popisem společnosti, ziskem, velikostí 
společnosti a cenou.

• ZISK — částka peněz, která má být vyplacena vlastníkovi společnosti. Zisk je uveden 
v Portfoliu.
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2. Co je Funky Business Praha?

• STAVBA — společný název pro Pobočky nebo Budovy společností.

• TAH — posloupnost kroků jednoho hráče.

• ČESKÁ KAČKA — měna, která se používá v oběhu během hry.

Funky Business Praha je dynamický dynamický byznys simulátor s prvky strategie 
a kooperativních žánrů se špetkou humoru.

Připrav se okamžitě reagovat na situace, přemýšlet o strategii do budoucna, občas se spojit 
s ostatními hráči za účelem dosažení společných cílů a skvěle strávit čas!

Počet hráčů: 2 až 4

Věk hráčů: 18+

Délka hry: 60-180 min.

Tento příběh se odehrává v moderní Praze, kde se několik lidí rozhodne stát podnikateli. Aby 
toho dosáhli, berou své úspory, nasedají na moped a jedou po městě, přičemž hledají nápady 
pro své společnosti, stejně tak, jak i vhodná místa pro podnikání.

Zvítězit během tohoto cestování je možné několika způsoby:

• nakoupit velké množství společností

• vytvořit si nejvyšší Image

• zůstat ve hře jako poslední

Čekají na tebe neuvěřitelné zprávy z města, vzrušující události na cestě k úspěchu a 
zahraniční investor…
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3. Kompletace

4. Příprava hry č.1

herní plán zobrazující mapu Prahy

karet Hrací pole

desky hráčů

karet Masmédia

karet Událost

karet Portfolio společnosti

karta Show Time!

karet Licence

žetonů Funky Business 

žetonů společnosti

bankovek České kačky

figurek Pobočky

figurek Budovy

figurky hráče

hrací kostky

Pravidla

1 
46
4
82
42
31
1

28

16 
31
95
21
15
4
2
1

Výuka hry se skládá ze dvou částí. V první části si zahrajeme rychlou hru s minimálním 
nastavováním. Ve druhé části na tebe čeká hra s veškerými pravidly.

Všechna označení, která jsou nutná pro každou část, budou uvedena v příslušné části. Pokud 
nerozumíš některým symbolům, které nejsou uvedeny v popisu, znamená to, že pro tuto část 
nejsou potřeba.

Začínáme!

1. Rozlož herní plán na stole.

2. Umísti v libovolném pořadí v rozích herní desky lícem nahoru čtyři karty s obrázkem 
Start, Živnostenský úřad, Magistrát HMP a Vydírání.

3. Zamíchej karty s fialovými rubovými stranami a nápisem Funky Business, rozlož je 
kolem herní desky, naproti fialovým značkám. Vlevo a vpravo od hracího plánu musí být 
po 10 kartách, nahoře a dole po 11 kartách.

4. Vezmi karty Masmédia, zamíchej je a polož lícem dolů na herní plán na nápis 
Masmédia. 

5. Vezmi karty Událost, zamíchej je a polož lícem dolů na herní plán na nápis Událost.

6. Seskup karty Portfolio společností podle barev.
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7. Každý z hráčů si vybere individuální pole Podnikatelský kufr.

8. Žetony s nápisem Funky Business umísti do sektoru Moped na individuálním pole 
Podnikatelský kufr. 

9. Každý z hráčů si vybere hrací figurku a postaví ji na políčko Start.

10. Pro určení toho, kdo je na tahu jako první, musí všichni hráči hodit obě kostky. Hru 
zahájí hráč, který hodil nejvyšší počet na kostkách. Pokračuje hráč po jeho levici, dále 
po směru hodinových ručiček.

11. Hráč, který je na tahu jako poslední během tohoto kola, se stává Ředitelem 
zpravodajského kanálu.

Hra č. 1 končí, pokud je splněna následující podmínka:

• Jednomu z hráčů se podařilo koupit společnost, která je 3. v jeho vlastnictví a jednu 
Pobočku.
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5. Obrázek hracích políček

Start  
(kap. 13, str. 14)

Magistrát HMP  
(kap. 18, str. 20)

Živnostenský úřad 
(kap. 17, str. 19)

Vydírání  
(kap. 19, str. 20)

Burza cenných papírů 
(kap. 16, str. 18)

Skvělé konexe 
(kap. 21, str. 21)

Událost 
(kap. 14, str. 14)

Burza kryptoměn 
(kap. 16, str. 18)

Společnosti (kap. 8 str. 10) Společnosti (kap. 8 str. 10) Taxi (kap. 20, str. 21)
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6. Business Makléř

Políčko s obrázkem "volné společnosti
"

Jeden z hráčů se dle domluvy stává Business makléřem. Ten předá každému hráči 500 
českých kaček. Ve všech následujících hrách se rozdává po 1000 těmito bankovkami:

500 kaček

100 kaček

50 kaček

20 kaček

1x 2x

3x 1x

3x 5x

1x

10 kaček

5 kaček

1 kačka

Kromě peněz má u sebe Business Makléř také karty Portfolio společností (samostatná karta 
s popisem společnosti, příjmy a cenou), Pobočky a Budovy společností, do té doby, dokud je 
hráči nezakoupí. Business Makléř je také tvým zástupcem vůči státu a dalo by se říci, tvým 
nejlepším přítelem! Pomáhá ti s účetnictvím, může ti pomoci dokonce získat úvěr. Během 
aukce vystupuje Business Makléř jako vydražitel. Je tvým pomocníkem ve všech business 
procesech.

Business Makléř nikdy nemůže zbankrotovat, může rozdat tolik peněz, kolik je potřeba, v 
podobě dlužních úpisů napsaných na obyčejném ubrousku.
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7. Struktura tahu
Otáčení karet Masmédia

Ten, kdo získal kartu Show Time na začátku kola, je Ředitelem zpravodajského kanálu a 
otáčí karty Masmédia. Nahlas čte text z karty a pokládá jí na políčko Zprávy lícem nahoru. 
Všechny Zprávy platí během celého kola, pokud není na kartě uvedeno něco jiného. V 
případě, že byly vyčerpány všechny Zprávy, je nutné balíček promíchat a položit je na 
políčko Masmédia lícem dolů.

Pokud je na kartě Zpráva napsáno, že mají být na herním plánu zároveň dvě karty Zpráva, 
pak je možné druhou kartu položit vedle balíčku karet Zpráva.

Splátka úvěru

Nejprve je potřeba provést splátku úvěru (pokud máš nesplacený úvěr).

Pokud nemáš dostatek finančních prostředků na úvěrovou splátku, můžeš v této etapě bez 
aukce prodat Budovy společnosti, Pobočky či samotné společnosti přímo Business Makléři.

Sázka

Po provedení splátky úvěru (pokud ho máš) si můžeš zahrát Sázku. K tomu je potřeba 
vsadit od 1 do 100 kaček. Pak hodit oběma kostkami. Pokud na obou kostkách hodíš stejně 
(jakoukoli dvojici), získáš od Business Makléře výhru rovnající se desetinásobku vsazené 
částky. Například při sázce 100 kaček – tvoje výhra bude 1000 kaček.

Pokud se ti dvojici hodit nepodaří, vsazenou částku jsi prohrál a musíš ji předat Business 
Makléři. 

Koupě/Prodej

Během této etapy můžeš:

• zvýšit Image zaplacením ceny napsané nad bodem, o který máš zájem, uvedeným 
na stupnici Image (doprava), který se nachází na individuálním poli Podnikatelský kufr.

• prodat svoji společnost Business Makléři nebo Zahraničnímu Investorovi za cenu uvedenou 
v Portfoliu společnosti u označení B.M. a Z.I. 

Můžeš také nabídnout svoji cenu a dát společnost do aukce, které se můžou zúčastnit 
všichni hráči nebo máš možnost nabídnout společnost nějakému konkrétnímu hráči.

• koupit Pobočky nebo Budovy společnosti

Jen v této fázi je možné prodat společnost Zahraničními Investorovi.
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8. Společnost

Každá společnost má své vlastní Portfolio, žeton a hrací pole. Portfolio je karta, kterou má u 
sebe Business Makléř, do té doby, dokud si hráč nebude chtít koupit společnost, která se mu 
líbí. Na této kartě je možné najít veškeré informace o společnosti:

• kupní a prodejní cena

• obory činností a velikost společnosti

• zisk za Aktuálních podmínek a za Příznivých podmínek

• požadavky na získání zvýšeného zisku v případě působení Příznivých podmínek.

Hození kostek

Hoď 2 kostky, součet hozeného znamená počet políček (karty umístěné kolem herního 
plánu s fialovými ruby), přes která musíš přeskákat. Políčko, na kterém se zastavíš, určuje, 
co musíš udělat. Pokud je políčko stále zavřeno, tj. karta leží lícem dolů, pak je potřeba ji 
otočit. Na jednom políčku se může nacházet i několik figurek.

Před hozením kostek nebo po něm si můžeš vzít úvěr.
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10. Prodej společnosti

9. Koupě a Vlastnictví společnosti
Pokud ses zastavil na políčku s volnou společností (tj. společností, která nemá Pobočky, 
Budovy společnosti, žetony a Portfolio, které by měl někdo z hráčů), pak máš právo na první 
koupi této společnosti. Pokud se rozhodneš koupit společnost, zaplať Business Makléři částku 
uvedenou na tomto hracím políčku. Tím získáš Portfolio této společnosti, které si můžeš 
položit před sebe.

Žeton této společnosti, který leží na herním plánu v Zóně volných společností (část herního 
plánu v pravém dolním rohu) je nutné položit na mapu Prahy, do jednoho ze správních obvodů 
(mapa Prahy není aktivní při hře č.1). Každá společnost má v Portfoliu popis Příznivých 
podmínek, které při splnění speciálních požadavků zajišťují dodatečný zisk.

Pokud ses rozhodl si tuto společnost nepořizovat, Business Makléř ji musí okamžitě dát do 
aukce a prodat ji tomu hráči, který za ni nabídne nejvyšší cenu. Minimální nabídka je 50 % z 
ceny společnosti uvedené v Portfoliu.

Přestože jsi odmítl koupit společnost za původní cenu, můžeš se stát účastníkem aukce.

Aukce může začít pouze v případě, že poté, co Business Makléř oznámil minimální nabídkovou 
cenu, ji kromě tebe alespoň jeden další hráč akceptuje nebo nabídce vyšší částku.

Jestli se společnost nepodařilo prodat, převezme ji Zahraniční Investor (viz kap. 28, str. 29 - 
Zahraniční Investor). Zahraniční Investor není aktivní při hře č.1.

Vlastnictví společnosti ti dává právo přijímat peníze od hráčů, kteří využili její služby, tj. 
zastavili se na políčku této společnosti.

Společnost, kterou vlastníš, můžeš prodat, pokud jsi zrovna na tahu nebo v případě nutnosti 
provedení platby. Toto je možné udělat následujícími způsoby:

• prodat společnost Business Makléři za uvedenou cenu v Portfoliu společnosti s 
označením B.M., 

• prodat společnost Zahraničnímu Investorovi za cenu uvedenou v Portfoliu společnosti s 
označením Z.I. (viz kap. 28, str. 29 - Zahraniční Investor),

• nabídnout společnost za tebou stanovenou cenu určitému hráči nebo ji předat do aukce, 
které se může zúčastnit kdokoliv z ostatních hráčů.
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Při prodeji společnosti:

• Portfolio se vrací Business Makléři

• Žeton společnosti se položí na Zónu volných společností

• Hrací pole této společnosti se otáčí lícem dolů (rubem nahoru).

Poté Business Makléř vyplatí peníze za prodanou společnost. 

Poté Business Makléř vyplatí peníze za prodanou společnost. 

Můžeš prodávat společnosti bez Poboček a Budov kterémukoli hráči uzavřením soukromé 
dohody za částku, kterou si mezi sebou domluvíte. Nelze však prodat jinému hráči 
společnost, pokud se na tvé společnosti nachází jakékoliv stavby. Jestli chceš prodat 
kteroukoli ze svých společností, musíš nejprve prodat Business Makléři všechny stavby 
společností.

Pobočky a Budovy lze prodávat dalším hráčům, jestliže jsou tyto stavby zaměřené na 
stejný druh činnosti, jako jsou aktivity hráče, který je chce koupit. V tomto případě si hráči 
domlouvají cenu. Anebo lze stavby prodat Business Makléři za půlku ceny, která je uvedena 
v políčku Cena v příslušném Portfoliu společnosti. 

Pokud potřebuješ peníze – Budovy společnosti můžou být opět nahrazeny Pobočkami. 
K tomu máš povinnost Budovu společnosti prodat Business Makléři – jako protihodnotu 
dostaneš dvě Pobočky, a navíc polovinu z ceny Budovy společnosti.

Během jednoho tahu můžeš Zahraničnímu Investorovi prodat maximálně 3 společnosti.
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11. Zastavení na společnosti někoho jiného

12. Zastavení na Jiných společnostech

Pokud se zastavíš na společnosti, kterou dříve získal jiný hráč, může tě požádat, abys mu 
zaplatil za vyžívání služeb, které tato společnost poskytuje. Hráč, který tuto společnost vlastní, 
tě musí poprosit, abys mu zaplatil za to, že se nacházíš na políčku s jeho společností dříve, 
než další hráč hodí kostky. Částka, kterou je potřeba zaplatit, je uvedena v Portfoliu společnosti 
a může se měnit v závislosti na Příznivých podmínkách a na počtu staveb.

„Jiná“ společnost je označení pro společnosti, které se liší od ostatních  druhem činnosti.

Tyto společnosti mají velikost 3 a poskytují následující možnosti:

• pokud vlastníš jednu společnost, máš zisk 50 kaček (v případě, že se jiný hráč dostane 
na políčko tvé společnosti)

• pokud vlastníš dvě společnosti, máš zisk 50 kaček + hod navíc v každém kole

• pokud vlastníš tři společnosti, máš zisk 50 kaček + hod navíc v každém kole a +1 k 
Image.
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13. Průchod přes políčko Start  
 a uzavření fiskálního roku

14. Událost

Po zakoupení těchto společností je nutné umístit žeton v jednom ze správních obvodů 
Prahy. Na tyto společnosti se však nevztahují Příznivé podmínky.

Pokud vlastníš společnost Liftago, můžeš používat políčko Taxi (kapitola 20, stránka 21) 
zdarma.

Pokaždé, když se zastavíš nebo procházíš přes políčko Start ve směru hodinových ručiček, 
končí tvůj fiskální rok. Business Makléř ti vyplatí 100 kaček na podporu podnikání. Zároveň 
máš dodatečný příjem z vlastnictví společností v tomto objemu:

• za společnost o velikosti 1 — 10 kaček,

• za společnost o velikosti 2 — 20 kaček,

• za společnost o velikosti 3 — 30 kaček,

• za každou Pobočku — 10 kaček,

• za každou Budovu společnosti — 40 kaček.

Také si nezapomeň vzít jednu kartu z balíčku Události a přečti ji nahlas. Pokud není uvedeno 
jinak, platí okamžitě.

Zastavení na takovém políčku znamená, že si musíš vzít vrchní kartu z odpovídajícího balíčku. 
Musíš okamžitě postupovat podle pokynů na kartě a poté odložit kartu do balíčku odehraných 
karet. 

Karta může obsahovat nabídku ke koupi nějakých věcí. Můžeš si vybrat, zda si je koupíš či ne. 
Na nákupy z balíčku Událost se nevztahují žádné slevy.

Karty mohou také obsahovat nabídky obchodů, kde máš povinnost zvolit jeden ze dvou kroků 
nebo Konflikt, který taktéž můžeš iniciovat nebo odmítnout.

Karty Události obsahují kroky, které jsou nutné provést okamžitě, pokud není uvedeno jinak.
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15. Podnikatelský kufr a Image

1.

Na začátku hry si každý hráč vybere individuální desku Podnikatelský kufr, kde jsou tři políčka:

• Image

• Kreditní karta

• Bránit se proti vydírání.

Image

Image ti poskytuje další možnosti během hry. Veškerá omezení, která mohou nastat, jsou 
závislá jen na tvojí peněžence. Každý hráč začíná s mopedem, na kterém je potřeba umístit 
žeton Funky Business. Při nákupu jakéhokoli dopravního prostředku je nutné požadovanou 
částku zaplatit Business Makléři, a poté se žeton Funky Business přemísťuje na symbol 
zakoupeného dopravního prostředku. 
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2. Kreditní karta

Dopravní prostředky mají následující rysy:

• Moped (Image 1) — tvůj dopravní prostředek na začátku

• Automobil (Image 2) — cena 200 kaček + 1 společnost ve vlastnictví. Při koupi 
automobilu získáváš pevnou cenu Skvělé konexe na nákup Licencí

• Sportovní vůz (Image 3) — cena 300 kaček + 2 společnosti ve vlastnictví. S ním 
získáváš trvalou slevu 50 % na nákup nových společností. Tato sleva se nevztahuje 
na nákup Poboček a Budov společností

• Vrtulník (Image 4) — 700 kaček + 2 společnosti ve vlastnictví. Během každého kola 
získáváš tah navíc. Dále dostaneš kartu Show Time, pokud nikdo nevlastní TV kanál 
(karta Událost).

Na nákupy Image neplatí žádná omezení. Můžeš si dokonce koupit všechny dopravní 
prostředky najednou. Nelze však přeskočit žádný dopravní prostředek. Musíš je nakupovat 
postupně. Možnosti všech dopravních prostředků je možné využívat zároveň.

Image nemůže být menší než 1 a větší než 4.

Políčko Kreditní karta se využívá pro splácení úvěru. Pokud máš úvěr (viz kap. 24, str. 
24 - Úvěr), pak musíš během každého kola dávat na políčko Kreditní karta částku, rovnající 
se splátce. Jakmile je nastřádána částka, rovnající se částce úvěru, je potřeba ji předat 
Business Makléři.
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Toto políčko se aktivuje ve chvíli, kdy se dostaneš na políčko Vydírání (viz kap. 19, str. 20 - 
Vydírání).

V této části zadání se nachází nápověda – posloupnost kroků během tvého tahu.

3.

4.

Bránit se proti vydírání

Struktura tahu
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16. Burza cenných papírů  
 a Kryptoměnová burza

Na Burzu cenných papírů nebo na Kryptoměnovou burzu se dostaneš pouze ve dvou 
případech: tvoje figurka se dostala na toto políčko nebo sis vytáhnul kartu, která tě na burzu 
nasměrovala.

Aby ses mohl stát investorem na jakékoli burze, musíš si vybrat, do kterých společností 
nebo kryptoměn chceš investovat. Každá burza má svá pravidla:

Burza cenných papírů

• Do každé společnosti můžeš investovat přesně 30 kaček.

• Můžeš investovat do jedné nebo několika společností.

Kryptoměnová burza

• Do každé kryptoměny můžeš investovat 10, 20, 40 kaček.

• - Můžeš investovat do jedné nebo několika kryptoměn.

investice je ztracenahoď kostky znovu
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17. Živnostenský Úřad

Poté, co sis vybral investiční objekty a investoval do nich peníze (peníze je možné položit 
např. vedle objektu), můžeš začít házet kostky ohledně každé investice. Než hodíš, musíš vždy 
oznámit společnost nebo kryptoměnu, ohledně které kostky házíš. Po hodu umísti žeton FB do 
tabulky burzy v místě, kde se kříží vybraný objekt a součet čísel na kostkách.

Následně, po hození kostek ke každému investičnímu objektu a umístění všech žetonů do 
tabulky burzy, můžeš spočítat, kolik se ti na tvých investicích podařilo vydělat či prodělat. 
Business Makléř ti vyplatí vydělanou částku nebo si převezme prodělek. Tímto tvůj tah končí.

Pokud se zastavíš na políčku Živnostenský Úřad, pak máš možnost si koupit jakoukoli 
Licenci na obor činnosti (viz kap. 23, str. 23 Licence) za cenu Živnostenský Úřad. Za tímto 
účelem vyber jednu nebo několik Licencí a zaplať peníze Business Makléři.
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18. Magistrát HMP

19. Vydírání

Pokud se dostaneš na toto políčko, budeš si muset „vyběhat“ příznivější podmínky pro své 
podnikání. Hoď kostky ještě jednou.

Pokud jsi v součtu na obou kostkách hodil sudé číslo, musíš projít spočítaný počet políček 
se otočených lícem dolů (rubem nahoru). Pokud si budeš přát, můžeš si hned koupit volnou 
společnost, na které ses zastavil. Pokud je méně políček než součet na obou kostkách, 
musíš chodit dokola, aniž bys při průchodech políčka Start dostal jakékoliv peníze.

V případě, že žádné volné společnosti nezůstaly, zůstáváš na políčku Magistrát HMP.

Pokud jsi v součtu na obou kostkách hodil liché číslo, musíš projít spočítaný počet políček 
se společnostmi, které mají vlastníka, včetně svých. Pokud je méně takových společností 
než součet na obou kostkách, musíš chodit dokola, aniž bys při průchodu políčka Start dostal 
jakékoliv peníze, dokud se nedostaneš na příslušnou společnost. Pokud žádné společnosti ve 
vlastnictví nejsou, zůstáváš na políčku Magistrát HMP.

Žádné karty s přesměrováním na jiná políčka neplatí.

Jakmile se dostaneš na políčko Vydírání, dostaneš nabídku zaplatit výkupné – 10 kaček za 
každou tvoji společnost o velikosti 1, 20 kaček za společnost o velikosti 2 a 30 kaček za 
společnost o velikosti 3. Po zaplacení výkupného tvoje kolo končí a od dalšího kola můžeš 
pokračovat ve hře ve standardním režimu.

Jestliže odmítneš výkupné zaplatit, začíná platit tvoje ochrana před vydíráním. Máš 4 
pokusy na to vyhnout se vydírání a neplatit peníze. V tomto případě je nutné odložit stranou 
všechny společnosti, které vlastníš. Toto je základní výkupné. Tím tvůj tah končí. Jestliže se 
ti během dalšího tahu podaří hodit dvojici, vydírání končí. Pokud dvojici nehodíš, využil jsi 1. 
pokus. Umísti žeton FB na Podnikatelském kufru do zóny „Bránit se proti vydírání“ na políčko 
1. pokus. Během každého kola máš jeden pokus. Každý pokus stojí peníze a připočítává se k 
výkupnému.

V případě, že jsi využil všechny čtyři pokusy, během kterých se ti dvojici nepodařilo hodit, 
vydírání se ti vyhnout nezdařilo. V takovém případě musíš za všechny pokusy zaplatit 
základní výkupné plus 50 kaček (5 + 10 + 15 + 20). Např.: vlastnil jsi 2 společnosti o 
velikosti 2 a jednu o velikosti 3. Základní cena je 2x20 + 1x30 = 70 kaček. Rozhodl ses 
bránit se před vydíráním a využil veškeré své pokusy. Proto musíš Business Makléři zaplatit 
70 + 50 = 120 kaček.
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20. Taxi

21. Skvělé konexe

22. Pobočky a Budovy společnosti

Když se zastavíš na políčku Skvělé konexe, pak máš možnost si koupit jakoukoli Licenci na 
obor činnosti (viz kap. 23, str. 23 Licence) za cenu Skvělé konexe. Můžeš vybrat jednu nebo 
více Licencí a zaplatit peníze Business Makléři. Kupovat Licence za cenu Skvělé konexe 
můžeš taktéž, jestliže máš Image 2.

Vlastnictví Poboček a Budov společnosti zvyšuje poplatky, které můžeš účtovat hráčům, 
kteří se dostali na políčko s tvojí společností. Abys mohl získat Pobočku, musíš mít Licenci 
na obor činnosti té společnosti, pro kterou chceš Pobočku zřídit. Cena Poboček a Budov 
je uvedena v Portfoliu příslušné společnosti. 

Budovat svoje společnosti můžeš jen ve 4. etapě svého tahu (Nakupování). Počet 
zakoupených staveb během jednoho kola není omezen.

Z políčka Taxi si můžeš svoji figurku přesunout do jiného políčka Taxi. Zaplať aktuální cenu 
uvedenou v políčku Taxi (pokud na stole nejsou žádné další karty s jinými cenami). Tímto 
tvůj tah končí.  Pokud jsi prošel kolo, pak se peníze za uzavření finančního roku neplatí.

V případě vlastnictví společnosti Liftago, jsi oprávněn používat políčko Taxi zdarma

Před jakýmkoli pokusem nebo po jakémkoli pokusu můžeš zaplatit základní výkupné plus 
částku za využité pokusy a Vydírání tím skončí.

Pokud je během platnosti ochrany před Vydíráním prodána jedna nebo více společností 
ze základního výkupného, je výkupné hrazeno za zbývající společnosti.
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Budova společnosti

Pobočka

Než si budeš moci koupit Budovu společnosti, musíš mít dvě Pobočky pro každou společnost. 
Za účelem koupě Budovy společnosti zaplať Business Makléři cenu uvedenou v Portfoliu 
a vrať mu dvě Pobočky. Pro každou společnost lze postavit pouze jednu Budovu
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23. Licence
Licence pro obory činnosti jsou nutné pro výstavbu Poboček a Budov společností. Za tímto 
účelem je nutné vybrat společnost, pro kterou chceš budovat a odpovídající obor činnosti.

U Licencí platí tři následující ceny:

Firma — za tuto cenu můžeš koupit Licenci během jakéhokoliv svého tahu ve fázi 
Nakupování.

Skvělé konexe — za tuto cenu si můžeš Licenci koupit ve dvou případech: pokud se dostaneš 
na políčko Skvělé konexe nebo máš-li Image 2 (Škoda). 

Živ. úřad — za tuto cenu si můžeš koupit Licenci jen v tom případě, že se dostaneš na 
políčko Živnostenský úřad.

Jakmile máš zakoupenou Licenci pro jeden nebo více oborů činnosti, máš možnost si 
pořizovat stavby pro společnosti z těchto oborů činnosti. (viz kap. 22, str. 21 - Pobočka)

Licence nelze prodávat ani Business Makléři, ani hráčům.
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24. Úvěr

25. Bankrot

Každý hráč si může kdykoli během svého tahu nebo po vítězství na aukci vzít úvěr.

Minimální výše úvěru je 500 kaček. Maximální 1000 kaček. Úvěr musí být násobkem 100, 
tj. 600, 700, 800 atd.

Odměna Business Makléře za poskytnutí úvěru je 10 %. Nemůžeš si vzít nový úvěr, dokud 
zcela nesplatíš starý.

Úvěr je možné si vzít jen na 11 kol. Během 10 kol splácíš jistinu a v 11. tahu zaplatíš 
Business Makléři úrok. Úvěr je možné předčasně splatit (včetně úroků), a to ve fázi Splátka 
úvěru.

Příklad: vzal sis úvěr na 700 kaček. To znamená, že Business Makléři musíš vrátit 770 
kaček (700 + 10 %). Během 10. kol budeš splácet jistinu po 70 kačkách (700 kaček), a 
během 11. kola zaplatíš Business Makléři úrok – 70 kaček (10 %). 

Splácení půjčky se provádí pouze během tvého tahu ve fázi Splátka úvěru. Každou platbu 
je třeba položit na políčko Kreditní karta, které se nachází v zóně Podnikatelský kufr.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžeš provést další splátku úvěru, musíš okamžitě prodat 
stavby, společnosti nebo věci (akcie, klenoty atd.), abys mohl provést úhradu během fáze 
Splátka úvěru. Pokud se ti i přesto nepodařilo sehnat peníze na úhradu, budeš prohlášen za 
bankrot a tvoje hra tímto končí.

Jestliže získáš tah navíc, pak během něho nemusí být splátka úvěru provedena. Můžeš ho 
ale, pokud chceš, splatit celý.

Pokud je tvůj dluh vůči Business Makléři nebo jiným hráčům vyšší, než kolik můžeš získat za 
svá aktiva, budeš prohlášen za bankrot a tvoje hra tímto končí.

Pokud dlužíš peníze Business Makléři, pak mu musíš předat všechny svoje peníze a Portfolio 
všech tvých společností. Společnosti jsou od tohoto okamžiku volné a hrací políčka se otáčí 
lícem dolů (rubem nahoru). 

Musíš vložit karty akcií, klenotů a jiné karty s permanentní platností na stůl do příslušných 
balíčků a zamíchat je.
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26. Příprava hry č.2
1. Rozlož si herní plán na stole.

2. Žetony společností umísti do pravého dolního rohu herního plánu do propiskou 
nakreslených čtverců. Toto je Zóna volných společností.

3. Umísti v libovolném pořadí v rozích herního plánu lícem nahoru čtyři karty s obrázkem 
Start, Živnostenský úřad, Magistrát HMP a Vydírání.

4. Zamíchej karty s fialovými rubovými stranami a nápisem Funky Business, rozlož je 
kolem herního plánu, naproti fialovým značkám. Vlevo a vpravo od hracího plánu musí 
být po 10 kartách, nahoře a dole po 11 kartách.

5. Vezmi karty Masmédia, zamíchej je a polož lícem dolů na herní plán na nápis 
„Masmédia“. 

6. Vezmi karty Událost, zamíchej je a polož lícem dolů na herní plán na nápis „Událost“.

7. Seskup karty Portfolio společností podle barev.

8. Žetony s nápisem Funky Business umísti do sektoru Moped na individuálním pole 
Podnikatelský kufr. 

9. Každý z hráčů si vybere hrací figurku a postaví ji na políčko Start.

10. Pro určení toho, kdo je na tahu jako první, musí všichni hráči hodit obě kostky. Hru 
zahájí hráč, který hodil nejvíc. Pokračuje hráč po jeho levici, dále po směru hodinových 
ručiček.

11. Hráč, který je na tahu jako poslední během tohoto kola se stává Ředitelem 
zpravodajského kanálu.

12. Pravidla zůstávají stejná. Do hry se přidává mapa Prahy, Zahraniční Investor a nové 
podmínky vítězstv.

Pokud jsi měl kartu Show Time, můžeš ji dát kterémukoli hráči, kterého si vybereš.

V případě, že ses stal bankrot kvůli dluhům vůči jinému hráči, tvoje společnosti, Pobočky a 
Budovy společností budou prodány Business Makléři za polovinu jejich původní ceny a tvůj 
věřitel obdrží veškeré peníze, karty Okamžité ukončení Vydírání, akcie a klenoty, které vlastníš.
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27. Mapa Prahy
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Pokud je společnost umístěna za Aktuálních podmínek, pak umísti žeton společnosti šedou 
stranou nahoru a na hrací políčko společnosti umísti žeton FB. Pokud za Příznivých podmínek, 
pak umísti žeton společnosti bílou stranou nahoru.

Pokaždé, když kupuješ společnost, jsi povinen umístit žeton v jednom ze správních obvodů 
Prahy. V Portfoliu společnosti je uvedeno, jaký generuje zisk v případě umístění v jakémkoliv 
správním obvodu (Aktuální podmínky) a jaká je výše zisku po splnění určitých podmínek 
týkajících se umístění společnosti (Příznivé podmínky). 

Ve spodní části Portfolia společnosti jsou popsané Příznivé podmínky pro získání maximální 
výhody od umístění společnosti na mapě. Při zřízených Pobočkách a Budovách společnosti se 
příjmy také zvyšují. 

Každá společnost má svou velikost označenou číslem v kroužku na přední a zadní straně 
Portfolia společnosti a také na hracím poli s obrázkem společnosti. Číslo 1 znamená nejmenší 
velikost společnosti. Na žetonu společnosti je také uvedena velikost společnosti ve formě 
kroužků.
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Existují tři typy Příznivých podmínek pro umístění společností s různou velikostí:

• Společnost o velikosti 1: Umístění společnosti ve správním obvodu Praha 1, 2. To znamená, 
že jestliže umístíš společnost v těchto správních obvodech a nějaký další hráč se 
dostane na políčko tvojí společnosti, pak ti musí zaplatit částku uvedenou v Portfoliu ve 
sloupci Příznivé podmínky.

• Společnost o velikosti 2: Umístění společnosti v těch správních obvodech Prahy, kde 
nejsou společnosti o velikosti 1. Pokud jsi umístil svoji společnost tak, že tato podmínka 
je splněna, pak ti ostatní hráči v případě, že se dostanou na políčko s tvojí společností, 
musí zaplatit částku uvedenou v Portfoliu ve sloupci Příznivé podmínky.

Pokud se v tomto správním obvodu objeví společnosti o velikosti 1, pak nejsou splněny uvedené 
požadavky a tvoje společnost generuje zisk, uvedený ve sloupci Aktuální podmínky – nikoliv 
Příznivé podmínky. 

• Společnost o velikosti 3: Umístění společnosti ve správním obvodu Praha 6, 9, 11, 12, 13, 
14, 15. Jestliže umístíš společnost v těchto správních obvodech a nějaký další hráč se 
dostane na políčko tvojí společnosti, pak ti musí zaplatit částku uvedenou v Portfoliu ve 
sloupci Příznivé podmínky.

DŮLEŽITÉ! Společnost o velikosti 3 má další vlastnost: jakmile se taková společnost objeví 
ve správním obvodu, kde není žádná jiná společnost, pak se tento správní obvod automaticky 
zaplní (velikost správního obvodu nedovoluje umístění dalších společností). Pokud tam už 
alespoň jedna společnost je, probíhá obvyklé zaplňování správního obvodu (pravidla pro 
zaplňování jsou uvedena níže).

Každý správní obvod Prahy má svou vlastní velikost, která je označena různými barvami. 
Na mapě Prahy je velikost správního obvodu označena číslem vedle kruhu (uvedené číslo 
znázorňuje maximální hodnotu součtu velikostí společností v tomto správním obvodu).

Při umisťování společnosti do určitého správního obvodu je nutné umístit žeton společnosti 
na políčko správního obvodu. Úspěšné umístění společnosti přímo závisí na dvou parametrech: 
velikosti společnosti a velikosti správního obvodu. Pro úspěšné umístění je nutné, aby velikost 
společnosti:

• buď byla menší, nežli velikost vybraného správního obvodu,

• anebo byla stejná jako velikost správního obvodu.

Pokud je splněna jedna z podmínek, lze do tohoto správního obvodu umístit žeton společnosti.

Pokud například umístíš společnost Vnitroblock (společnost o velikosti 2) do Prahy 10 (velikost 
tohoto správního obvodu je 6). Znamená to, že Praha 10 má stále volné 4 body, které můžou 
využít ostatní hráči pro umístění svých společností. V tomto případě je možné zde rozmístit 
ještě čtyři společnosti o velikosti 1 nebo dvě společnosti o velikosti 2. 

Pokud se v této oblasti objeví společnost o velikosti 1, přestaneš plnit tento požadavek a tvoje 
společnost začne generovat příjmy ze sloupce Aktuální podmínky, namísto Příznivých. Pokud 
je všech 15 správních obvodů Prahy obsazeno, avšak potřebuješ umístit žeton společnosti 
na mapě, můžeš ho položit vně mapy Prahy. Tvoje společnost však bude v tomto případě 
generovat zisk jen podle Aktuálních podmínek umístění.
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28. Zahraniční investor

29. Nedostatek Poboček a Budov
Pokud už Business Makléř nemá žádné Pobočky ani Budovy, jsi povinen počkat, až mu někdo 
z ostatních hráčů vrátí své Pobočky nebo Budovy. Stejně tak pokud prodáváš Budovu 
společnosti, nemůžeš ji nahradit Pobočkami, jestliže Business Makléř žádné Pobočky nemá k 
dispozici. Pak budeš muset prodat Budovu s Pobočkami nebo neprodávat vůbec nic.

Pokud má Business Makléř jen omezený počet staveb a dva nebo více hráčů chtějí koupit 
více nežli může Business Makléř nabídnout, předá stavby do aukce a prodá je hráči, který 
za ně nabízí nejvyšší cenu, přičemž za vyvolávací cenu se bere ta, která je uvedena v 
příslušném Portfoliu společnosti.

Zahraniční Investor (zkratka Z.I.) - je kromě hráčů ještě jeden účastník hry, který se rozvíjí 
zároveň s ostatními.

Když se hráč zastaví na volné společnosti a odmítne ji koupit, je předána do aukce. Pokud 
společnost v aukci nekoupí nikdo z hráčů, převezme ji Zahraniční Investor.

Poté je na políčko společnosti umístěna jedna Pobočka (viz kap. 22, str. 21 - Pobočky a 
Budovy společnosti), jakož i žeton této společnosti ze Zóny volných společností.

Nyní musí jakýkoliv hráč, který se dostane na tuto společnost, zaplatit Business Makléři 
částku rovnající se jedné Pobočce této společnosti v Příznivých podmínkách. Zahraniční 
Investor může navyšovat počet Poboček za následujících podmínek:

• pokud je Z.I. vlastníkem od 3 do 6 společností na herním plánu, pak se staví po 2 
Pobočkách na každé políčko společnosti,

• pokud je Z.I. vlastníkem 7 a více společností, pak se všechny Pobočky odeberou a 
postaví se po jedné Budově na každé políčko společnosti.

Koupit tyto společnosti je možné pouze v případě, že si někdo z hráčů vytáhne speciální 
kartu s pokyny pro nákup od Z.I.

Hráč může společnost prodat Z.I. jen během svého tahu a pouze ve fázi Nakupování.
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30. Konec hry

31. Malým písmem
1. Pokud vlastníš jakoukoliv společnost, pak jsi to ty, kdo je zodpovědný za inkasování 

plateb od ostatních hráčů.

2. Ve hře se vše zaokrouhluje takto: do 0,4 na 0, od 0,5 na 1, tj. podle matematických 
pravidel. Při záporných hodnotách se zaokrouhluje na 0.

3. Vždy je možné použít jen jednu slevu. Pokud jsou platné dvě nebo více slev, jsi 
povinen si vybrat jednu z nich.

4. Pokud obdržíš nabídku na výběr jedné ze společností, jedné z charakteristik atd., ale 
přitom máš naprosto stejné varianty, můžeš si vybrat kterou chceš.

5. Karty Masmédia a Události obsahují několik kroků, které je nutné provést okamžitě, 
pokud není uvedeno jinak. V případě, že se obrací několik karet najednou, pak se 
posloupnost kroků děje po vzájemné dohodě hráčů. Jestliže si kroky na kartách 
navzájem odporují nebo vedou k cyklickému opakování, zůstane poslední odehraná karta 
na stole a stane se neaktivní. Nová se odloží do balíčku s odehranými kartami.

Hra končí, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

• jeden z hráčů má Image 4 a celkový zisk jeho společností činí 500 kaček a více,

• jednomu z hráčů se podařilo koupit společnost, která je 16. v jeho vlastnictví při hře ve 
dvou, 11. při hře ve třech a 9. při hře ve čtyřech,

• ve hře zůstal jen poslední hráč,

• Zahraniční Investor získal do svého vlastnictví 10. společnost. V tomto případě 
nevyhrává nikdo z hráčů, ale vítězem se stává Zahraniční Investor.

Vítězem je hráč, který splnil jednu z podmínek uvedených výše a nemá žádné dluhy. Vítěz 
se vyhlašuje po tahu posledního hráče v aktuálním kole. Během tohoto tahu nemůže zvítězit 
Zahraniční Investor.

Pro rychlé ukončení hry je možné spočítat zisk všech společností a hotovost, které je nutné 
porovnat.
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32. Pokročilá pravidla Businessman
Pokud už se cítíš se být velkým podnikatelem a jsi připraven řešit velké problémy, je tato 
část pravidel určená právě pro tebe! Hra bude těžší, ale vítězství bude o to sladší!

Daň při ukončení fiskálního roku
Po průchodu políčka Start ti Business Makléř vyplácí 100 kaček na podporu podnikání.  
Tyto peníze se nedaní, stejně jako společnost České dráhy.

Taktéž dostáváš dodatečný příjem za vlastnění společností podle jejich velikosti:

za společnost o velikosti 1 — 10 kaček,

za společnost o velikosti 2 — 20 kaček,

za společnost o velikosti 3 — 30 kaček.

za každou Pobočku — 10 kaček,

za každou Budovu společnosti — 40 kaček

Podle těchto pravidel je příjem z vlastnictví společností a akcií zdaněn 21 % daní. Konečnou 
částku obdržíš jako čistý zisk.

Příklad: Hráč vlastní dvě společnosti o velikosti 2 a společnost České dráhy. Při průchodu 
políčka Start končí jeho fiskální rok. Business Makléř mu vyplatí peníze následujícím 
způsobem:

+ 40 kaček – daň 21 % = 32 kačky (zisk dvou společností o velikosti 2, kde se odečte daň)

+ 100 kaček na podporu podnikání

+ 30 kaček České dráhy 

Celkem tedy hráč od Business Makléře dostane 162 kačky.

6. Jestli jsi něco zapomněl nebo zmeškal a hra pokračuje, sorry, ale vše už je uděláno. V 
budoucnu si na to dej pozor a buď všímavější.

7. Všechny charakteristiky a porovnání společností jsou autorovou fikcí a nemají žádný 
vztah k realitě.
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33. Upravy “Masmédia / Údalosti”

Zahraniční investor začal řádit!
Před začátkem hry odstraň z balíčku Masmédia veškeré karty „Zahraniční Investor se chystá 
rozprodat svůj majetek“ (5ks) a „Hráči, se podařilo sehnat zlatý kontakt“ (2ks).

Více místa velkým společnostem!
Pokud je společnost o velikosti 3 umístěna do jakéhokoli správního obvodu, přičemž je jedno, 
zda se tam nachází nějaké jiné společnosti či ne, pak se tento správní obvod automaticky 
zaplní (velikost správního obvodu nedovoluje umístění dalších společností).

Hvězdný milostný trojúhelník
Bulvární tisk aktivně publikuje zprávy, že tvoje drahá byla přistižena při nevěře se slavnou 
hvězdou showbyznysu. Můžeš přijít o 1 Image, pokud to nevyvrátíš. Cena úkonu je 60 kaček.

Velké stávky pracujících v ČR
Stávky pracujících. Veškeré továrny na mapě během tohoto kola negenerují žádný zisk. 

Aukce zabavených nemovitostí
Na aukci zabaveného majetku se ti podařilo najít vhodné prostory. Teď si můžeš koupit 1 
Pobočku za 10 kaček pro jakoukoli svoji společnost. 

Krize už se blíží
Začala krize. Zisky všech společností poklesly o 10 kaček. Karta platí během 1 kola.

V Praze proběhne velkolepá aukce
Zahraniční Investor se chystá rozprodat svůj majetek. Velkolepá aukce a impozantní 
občerstvení přilákalo všechny, včetně tebe. Můžeš si vybrat společnost, kterou vlastní 
Zahraniční Investor a nabídnout svoji cenu, počínaje 50% z ceny společnosti. Všichni hráči 
se můžou zúčastnit. Po skončení aukce musí vítěz zaplatit nabídnutou cenu Business 
Makléři. Poté přejde společnost s Portfoliem k vítěznému hráči. Pokud žádný hráč nepodpoří 
aukci, odlož tuto kartu do balíčku odehraných karet.

Nelegální pracovníci v Praze
Konkurenti poslali stížnost, že bereš do práce cizince bez pracovního povolení. Začala 
kontrola. Jedno kolo stojíš. Pokud teď bojuješ s Vydíráním, pak tento tah stojíš na tomto poli.

Byly zahájeny antimonopolní kontroly
Vláda se začala zajímat o velkopodnikatele. Majitelům 4 a více společností zablokovali účty. 
Tito hráči během tohoto kola nedostávají zisk od všech svých společností, ani peníze za 
průchod přes políčko Start.
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Už druhý den na pořadu dne
Rozsah předchozí zprávy nebyl oceněn. Vrať poslední zprávu zpátky do balíčku Zprávy, do 
následujícího kola. Pokud je karta zamířena proti Řediteli zpravodajského televizního kanálu, 
pak je jejím cílem stávající Ředitel.

Návrat agresivní reklamy
Pomocí reklamní kampaně v médiích máš příležitost výraznější propagace své společnosti 
na trhu. Během tohoto kola se zisk všech tvých společností zvyšuje o 12 kaček.

Úspěšný podnikatel byl zatčen
Tvůj strýc, známý podnikatel, byl zatčen za nelegální podvody s kryptoměnou. Začali se 
zajímat i o tebe. Finanční úřad kontroluje tvoje podnikání. Jedno kolo stojíš.

Inovativní projekt se dostal do sítě
Hnusné moderní technologie! S pomocí průmyslové špionáže byl zcela vyzrazen tvůj nový 
projekt se všemi podrobnostmi. Konkurentům se podařilo tě předběhnout a přijít s ním na trh 
jako první. Přicházíš o 20 kaček.

Rozsáhlá rekonstrukce Prahy 3
Začala rozsáhlá rekonstrukce Prahy 3, byly uzavřeny hlavní tahy, instalováno lešení na 
fasádách domů, uzavřeny chodníky na hlavních ulicích. Tento správní obvod se stává 
nepříznivým pro podnikání. Zisk všech společností na Praze 3 se během tohoto kola snižuje 
o 50 %.

Možné sloučení dvou společností
Velký korporát ti nabídnul sloučení. Pokud budeš souhlasit, získáš 120 kaček, ale přijdeš o 
zisk všech společností do konce 2 kola. Abys mohl použít tuto kartu, musíš vlastnit alespoň 
2 společnosti.

Ředitele Funky TV už nejde zastavit
Jakožto Ředitel známého zpravodajského kanálu máš velice vlivné známosti. Máš možnost 
koupit jakoukoliv firmu Zahraničního Investora za cenu uvedenou v Portfoliu společnosti.

Podnikání prochází těžkými časy
V souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu v zemi zažívá podnikání těžké časy. Vláda 
dočasně osvobozuje všechna odvětví od daně. Každý hráč, který během tohoto kola projde 
přes políčko Start, dostává celou částku bez úhrady daní.

Klenot. Máš možnost koupit Brýle z nejnovější kolekce za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty z 
balíčku a tvůj Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš nasbírány 
tři Klenoty. Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 kaček. Prodejní 
cena Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit nový Mobil za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty z balíčku a tvůj 
Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš nasbírány tři Klenoty. 
Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 kaček. Prodejní cena 
Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit Luxusní Oblek z nejnovější kolekce za 50 kaček. Nastřádej tři 
Klenoty z balíčku a tvůj Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš 
nasbírány tři Klenoty. Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 
kaček. Prodejní cena Business Makléři je 25 kaček.
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Klenot. Máš možnost koupit Hodinky za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty z balíčku a tvůj 
Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš nasbírány tři Klenoty. 
Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 kaček. Prodejní cena 
Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit Boty z nejnovější kolekce za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty z 
balíčku a tvůj Image se zvýší o 1 pozici. Imagezůstává na této úrovni, dokud máš nasbírány 
tři Klenoty. Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 kaček. Prodejní 
cena Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit Velkou Tašku Na Peníze za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty 
z balíčku a tvůj Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává  na této úrovni, dokud máš 
nasbírány tři Klenoty. Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 
kaček. Prodejní cena Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit Rukavice z nejnovější kolekce za 50 kaček. Nastřádej tři 
Klenoty z balíčku a tvůj Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš 
nasbírány tři Klenoty. Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 
kaček. Prodejní cena Business Makléři je 25 kaček.

Klenot. Máš možnost koupit Notebook za 50 kaček. Nastřádej tři Klenoty z balíčku a tvůj 
Image se zvýší o 1 pozici. Image zůstává na této úrovni, dokud máš nasbírány tři Klenoty. 
Pokud koupi odmítneš, přechází do aukce s vyhlašovací cenou 25 kaček. Prodejní cena 
Business Makléři je 25 kaček.

Okamžité ukončení Vydírání. Podařilo se ti zapojit natolik vlivné lidi, že sebranka banditů, 
kteří tě vydírali, napsala oficiální omluvu a zmizela. Všechny Pokusy během Vydírání jsou 
anulovány. Tvoje aktuální kolo tím končí, ale od příštího kola pokračuješ ve hře v normálním 
režimu bez pronásledování. Tuto kartu si můžeš nechat u sebe a použít ji během jakéhokoliv 
svého dalšího tahu.

Tajná zásoba. Našetřil sis slušnou částku pro případ bankrotu. Ve svém trezoru máš 500 
kaček. Pokud ti došly finance, peníze z trezoru můžeš použít na úhradu závazků vůči hráčům 
a Business Makléři. Nemůžeš za ně nakupovat. Pokud jsou závazky nižší než 500 kaček, 
zůstatek ti nebude po splacení vrácen. Tuto kartu si můžeš nechat u sebe a použít jí během 
jakéhokoliv svého dalšího tahu.

Tvrdá hra. Někdo z tvých bývalých partnerů zveřejnil informace o dodavatelích. Konkurenti 
toho využili a díky tomu snížili ceny. Přišel jsi o peníze. Dej 100 kaček Business Makléři.
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