
Bodování – Zvláštní cena „Genius loci“ 
 
1. Turnaj – Prší Double (dvojice)   

 
Lišák – 2x žetony Genius loci: za statečnost se kterou hrál i po odchodu 2 
parťáků 
Husiti – 1x žeton Genius loci: za suverénní a vyrovnaný výkon s 3 výhrami  

 
 

2. Turnaj – Carcassonne + 1. a 2. rozšířením 
 
Lišák – 2x žetony Genius loci: za rekord turnaje: 110 bodů v jedné hře! 
Terminátor – 1x žeton Genius loci za tragickou hru na jednu kartu! 

 
 
3. Turnaj – BANG! + Město duchů 

 
Nowan – 2x žetony Genius Loci za trpělivou snahu naučit spoluhráče (Nikolu) 
BANG! 
Jurika – 1x žeton Genius Loci za hravost a nenápadnou, avšak velmi 
důležitou pomoc při organizaci zahájení turnaje.  
 
 

4. Turnaj – česká dáma 
 
Helena – 1x žeton Genius Loci jako poděkování za účast jako host turnaje.  
Tomáš – 1x žeton Genius Loci jako poděkování za účast jako host turnaje. 
Daddy – 1x žeton za velice kvalitní výkon a za absolutní neporanitelnost. 

 
 
5. Turnaj – Safari Bar 

 
Daddy – 1x žeton Genius Loci za dodržování pravidel a pomoc při zapisování 
výsledků 
Bart – 1x žeton Genius Loci za příkladnou týmovou spolupráci dominovanou 
vítězstvím v turnaji 
Kyllo-ren - 1x žeton Genius Loci za příkladnou týmovou spolupráci 
dominovanou vítězstvím v turnaji 

 
 
6. Turnaj – Dostihy a sázky 
 

Lišák – 1x žeton Genius Loci za dobře zvolenou strategii a vyrovnané výkony 
v obou kolech 
Ronaldo – 1x žeton Genius Loci za obchodní strategii „nákup – prodej“ 
s 300% ziskem!!! = zázrak? 
Maple – 1x žeton Genius Loci pro lepší paměť: Hledat svačinu nejdříve doma 
a teprve až pak při celostátním pátrání! 

 
 



7. Turnaj – Velbloudí dostihy 
 

Nikola – 1x žeton Genius Loci za statečnost a první dívku v celkovém pořadí 
Janar – 1x žeton Genius Loci za odvahu hrát sázky mezi muži 
S.A. – 1x žeton Genius Loci za odvahu hrát sázky mezi muži 
Elsa – 1x žeton Genius Loci za odvahu hrát sázky mezi muži 

 
 
8. Turnaj – Osadníci z Katanu 
 

Terminátor – 2x žetony Genius Loci za dokonalý oděv osadníka z Katanu! 
Irenka – Tandem – 1x +1x žetonů Genius Loci za účast a solidní výkon ve 
hře. 

 
 
9. Turnaj – Prší 48 + Hoblici Jedlíci 
 

Daddy – 1x žeton Genius Loci za pomoc nevidomým hráčům + fair play 
přístup ke hře a hráčům 

 Lišák -  1x žeton Genius Loci za nepřemožitelnost v prší 
 Terminátor - 1 žeton Genius Loci za nepřemožitelnost v Goblících 
 Hanka – 1x žeton Genius Loci za odvahu k účasti v turnaji  
 
 
10.  Turnaj – Colt Express 
 

Sluníčko – 1x žeton Genius Loci za štěstí začátečníka a dvojitou výhru u stolu 
Lišák – 1x žeton Genius Loci za férový a vyrovnaný souboj lupičů 
Terminátor - 1 žeton Genius Loci za férový a vyrovnaný souboj lupičů 
Nikola – 1x žeton Genius Loci za nejlepší holku – Čejenku v turnaji 

 
 
11.  Turnaj – Brazilská dáma 

 
Terminátor – 1x žeton Genius Loci za velmi slušný výkon v turnaji  
Myšpulín – 1x žeton Genius Loci za velmi rychlé a bystré získávání 
vědomostí 
Michaela – 1x žeton Genius Loci za místo bez zisku bodu 
Bart – 1x žeton Genius Loci za inspiraci do dalších turnajů 

 
 
12.  Turnaj – Repello  
 

S.A. – 2x žetony Genius Loci za fantastický výkon jen ve dvou kolech 
Terminátor – 1x žeton Genius Loci za mimořádný finiš v lize 
Bárt – 2x žetony Genius Loci za pozvání nových hráčů do Deskovek 

 Růža – 1x žeton Genius Loci za nejlépe umístěnou dívku v turnaji  
 
 
 



13. Turnaj – dvojice Pescado, Duch a QuiZoo 
 
Helena  – 1x žeton Genius Loci za odvážný výkon v týmu 
Irena  – 1x žeton Genius Loci za odvážný výkon v týmu 
Růža – 1x žeton Genius Loci za dobrou týmovou hru a podporu spoluhráče 

 Zikmund – 1x žeton Genius Loci za včasné příchody na Deskovky a turnaje 
S.A. – 1x žeton Genius Loci za obrovskou vůli bojovné lvice dohrát turnaj 

Deskovek až do šťastného konce i přes nepřízeň situace - neúčast 
parťáka  

 Bart – 1x žeton Genius Loci za úžasného týmového ducha a optimismus  
 
 
 



Seznam držitelů a počet mincí Genius Loci 2018 - 2019 
 
 
 


