
Všechny karty Pokémon TCG se v budoucnu budou pyšnit stříbrným okrajem, aby se
typické žluté kartičky určené pro Západ sladily s japonskými variantami. Tato změna by
měla odstartovat s kartami založenými na Pokémonech Scarlet a Violet. 

Edice Scarlet & Violet by měla podle aktuálních informací vyjít v únoru 2023.

Takhle se k chystané změně vyjádřila samotná společnost Pokémon:

Jak budou vypadat Pokémon kartičky?
Chystají se velké změny

Pokémon karty mají od svých počátků v roce 1998 jedno společné: žlutý okraj. To
se ale brzy změní. Pokémon TCG přechází na modernější stříbrný okraj. A kromě
toho nás při rozbalování boosterů čeká i několik dalších překvapení. 

Klasické žluté rámečky na kartách Pokémon TCG budou v budoucnu
nahrazeny stříbrnými rámečky, které se používají v Japonsku. Tato
změna jednak zarámuje umělecká díla Pokémon TCG do původně
zamýšleného rámečku, jednak o něco více sjednotí hru na
celosvětové úrovni. Podkategorie karet Trenérů (Supporter, Stadium
atd.), které se v současnosti nacházejí v pravém horním rohu karet
Trenérů, budou přesunuty do levého horního rohu karty, aby byly v
rukou hráčů lépe viditelné. 

(Pokemon.com)

https://www.pokemaster.cz/
https://www.pokemaster.cz/hotove-herni-balicky-5


Za karty si připlatíme

S edicí Scarlet & Violet se mění i karty energií. Název energie bude nyní uveden v horní
části karty spolu s novým označením podtypu energie. Symbol energie, který se v
současné době nachází na kartách, se nyní bude nacházet v pravém dolním rohu karet
energie. Díky této změně bude přehlednější množství a typ energie připojené k
jednotlivým Pokémonům.

Kromě změny designu bylo potvrzeno, že se cena karet Pokémonů mírně zvýší
vzhledem k inflaci. Například klasický booster tak místo 3,99 USD bude stát 4,49 USD.
Kolik přesně bude stát balíček na českém trhu, zatím není jasné, ale i my bychom
nejspíš měli počítat s nepatrným zdražením.

Aby nám to společnost Pokémon vynahradila, rozhodla se balíčky, i když dražší,
alespoň nacpat k prasknutí. Každý balíček karet Pokémonů bude nyní obsahovat tři
zaručené fóliové karty v každém boosteru - všechny karty označené jako "Rare" nebo
vzácnější budou nyní fóliové. 

Některé produkty budou navíc doplněny dalšími položkami. Například Elite Trainer
Box bude obsahovat o booster navíc a full-artovou promo kartu.

https://www.pokemaster.cz/

