
ESKÝ ŠLECHTIC
PATRONEM ARISTOOCRAZY

Hra Aristoocrazy se šlechtickou tématikou okouzlila šlechtice
Potomek rodu Thun – Hohenstein se stal patronem hry
Možnost získat v Essenu hru podepsanou skute ným šlechticem – se slevou 5€
Slavnostní k est hry v Thunovském paláci v Praze

Letošní Essen p ináší n kolik nových her s tématem st edov ku i
šlechtických rod . Zda se jedná o letošní hit, se ukáže až na veletrhu.
Jisté je, že novinka Aristoocrazy pojala toto atraktivní téma originálním
zp sobem – totiž s humorem, nadsázkou a p itom s využitím reálných
historických jev . T eba citlivé téma rodové degenerace, které prožijí
hrá i Aristoocrazy díky historickému odstupu s humorem a velkou
dávkou zábavy.
Práv  humor a nadsázka nadchly potomka šlechtického rodu Thun-
Hohenstein, pana Martina J. Tunského, žijícího v Praze, že sám nabídl
stát se patronem Aristoocrazy.
Ko eny Martina J. Tunského sahají až do 17.století, kdy se jeho
prap edek narodil jako levobo ek Johanna Cypriana von Thun und
Hohenstein. „Svoji osobní historii beru s nadhledem. Na p edky si ale
vždy vzpomenu, když se procházím na Malé Stran  Thunovskou ulicí a
kolem budovy Poslanecké sn movny Parlamentu R, jinak Thunovským
palácem, který byl od 17.století v majetku rodiny Thun-Hohenstein “,
íká nostalgicky Martin J. Tunský. Sám dnes má už jiné starosti, nuje

se sbírce hracích karet s historickou tématikou a je milovníkem
deskových her. P i hraní dovede poutav  vypráv t historky z d jin svého
rodu, v etn  t ch o rodové zát ži a degeneraci šlechtických rod , která
se nevyhnula ani jejich rodu.
Martin J. Tunský p islíbil, že se zastaví v Essenu a zájemc m bude
podepisovat na stánku Jirasgames hru Aristoocrazy! Krom  toho bude
možné hru v Essenu zakoupit se slevou 5€ !
 A opravdová bomba na záv r: 28. íjna 2012, v den státního svátku, se
za osobní ú asti Martina J. Tunského v Thunovském paláci v Praze (dnes
sídlo PS Parlamentu R, kde byla mj. v roce 1918 vyhlášena

eskoslovenská republika), uskute ní slavnostní uvedení hry
Aristoocrazy na eský trh. Nebudou chyb t ani zástupci sp ízn ných
potomk eské šlechty, a jak doufáme, ani nadšení hrá i z ad
ve ejnosti.
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Apendix

Aristoocrazy:
Strategická rodinná hra pro 2-4 hrá e. Velmi humorná a zábavná hra o šlechtických
rodech a st edov ku, která tolik ne eší st edov ká klišé, ale ve vtipné nadsázce
pojednává o vztazích šlechtických rod . Hra má bohaté strategické možnosti, které však
jdou ruku v ruce se smíchem, humorem a komunikací mezi hrá i. Hra je díky nes etným
kombinacím d ných vlastností a použitým strategiím hrá  pokaždé jiná, vždy však
zábavná a rychle ubíhající.

Thun-Hohensteinové:
Šlechtický rod pocházející z jižního Tyrolska. Doložitelné záznamy o rodu Thun  (také
Thunne, Tunnum, Tonnum) sahají až do 11.století, od roku 1628 po p evzetí panství
Hohenstein se rod ozna uje jako Thun-Hohenstein. Rod se usadil za átkem 17.století
v echách, kdy v dob  pob lohorské získal majetky v Praze, v severních a ve východních

echách. (nap . rozsáhlé paláce v Praze, zámek Klášterec, D ín). Zakladatelem eské
linie Thun-Hohenstein  byl Johann Cyprian von Thun und Hohenstein (1569-1631). Mezi
nejvýznamn jší leny rodu pat ili nap . Oswald von Thun und Hohenstein (1631-1694),
komo í u císa ského dvora, dále František Antonín Thun (1847-1916), který p sobil jako
zemský a íšský poslanec a v letech 1911-1915 byl místodržitelem v echách. Thunové
rovn ž založili porcelánku v Roli u Karlových Var , která proslula porcelánem pod
zna kou Thun, a dnes op t nese název „Thun 1794“.

Thunovský palác:
Rodina Thun-Hohenstein  vlastnila adu palác  v Praze a ve Vídni. V bývalých
thunovských palácích dnes sídlí nap . italské nebo britské velvyslanectví v Praze.
Významným palácem je Thunovský palác ve Sn movní ulici v Praze na Malé Stran .
Thunovský palác stojí v míst , kde bylo trvalé osídlení již od 9.století. D m koupila roku
1650 hrab nka Markéta Anna Thunová, další d m p ikoupil Maxmilián Thun v roce
1694.  P Velkolepá p estavba trvala až do 18.století. V roce 1779 z ídil hrab  Jan Josef
František Thun ve velkém sále paláce divadlo, kde se hrály Mozartovy opery, a které
navštívil i Mozart. Za první republiky se Thunovský palác stal sídlem parlamentu, kde
byla v roce 1918 na zasedání Národního shromážd ní vyhlášena eskoslovenská
republika. Dnes je palác sídlem Poslanecké sn movny Parlamentu R.


