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AURELIUS
Káva pro Vás...

Káva Aurelius je pražena v malé regionální pražírně ve Slušovicích.
Filozofie pražírny je vybírat kvalitní surovinu a zpracovat ji v kvalitní kávu.

Čerstvá pražená káva Aurelius má vynikající chuť i aroma. Ochutnejte!

www.kavaaurelius.cz
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Vojtěcha Pastuszka
EDITORIAL

Při psaní a vybírání kontextů k druhému číslu tohoto ča-
sopisu, který se bude více zaměřovat na hru Quantum Break, 
mi cosi proletělo hlavou. Byla to myšlenka, sen, či vzpomínka, 
která měla něco společného hlavně s hrami samotnými. Pře-
devším ale historii her. 

Možná si to ani moc lidí 
neuvědomuje, ale je to již té-
měř 13 let, co se na obrazovky 
objevila herní „pecka“: CS 1.6. 
nebo první Half-Life, který je 
zde ještě déle, a to od roku 
1998. Sám jsem se až zděsil, 
že hry, které se nám všem vry-
ly pod kůži, jsou tak (s promi-
nutím) staré. Pro někoho tato 
doba znamená celý život, pro 
někoho pouze půlku života, 

ale hlavní pointa této myšlenky je, že i hry, které jsou staré, 
mají neustále neuvěřitelnou poutavost při hraní. 

Z mého úhlu pohledu tyto hry nikdy nevymizí a budou 
tvořit základní hraniční linii doby, o které se bude nazývat 
jako o fázi herního průmyslu, kde hry začínali mít svůj poten-
ciál a předurčili chod všech budoucích her.

Pokud se tedy budete zamýšlet nad podobnými věcmi, 
nebo si omylem otevřete časopis o hrách z 20. století, snažte 
se na tyto hry dívat z jiného pohledu, a to takového, že ně-
které hry, na které se zrovna díváte, pomohly dalším hrám se 
rozrůstat k dokonalosti.

Vojtěch Pastuszek, editor
vojtech.pastuszek@gamingsite.cz

aktuálního čísla
ObSAH

Foto na přední a zadní straně obálky: Quantum Break, autor: Microsoft, zdroj: http://communitysiteswest.blob.core.windows.net/quantumbreak/wp-content/uploads/2015/07/qb_desktop01_1080p.png
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