
společenská hra

Hra je určena pro děti od 7 let a dospělé, pro 2-3 hráče

Hra obsahuje

herní plán- 
144 ks žetonů se symboly (domeček, člověk, strom, ovce, včelí úl a obilí)  - 
papírové hraniční kameny se stojánky (zelené, žluté, červené)- 
36 ks žetonů s obrázky  materiálu na stavbu hradu – tzv. body  - 
8 ks žetonů  pohanského bůžka - 
3 obrázky hradů složené ze 6ti dílů- 
1x fi gurka-postavička ve stojánku- 
2 hrací kostky rozdílné  barvy- 

Herní plán představuje českou zemi v době, kdy ji osídlovali první  Čechové. Žabojedy, 
Havranov, Kozojedy, Kavkov a Žabovřesky je pět osad, které mají hráči za úkol vybudovat. 
Každá osada  se skládá z pěti  různě velkých částí, které obsahují 2-6 obrázků.

Příprava na hru
Hráči rozloží herní plán a na libovolné políčko na cestě kolem země postaví fi gurku. Každý 
z nich si zvolí barvu stojánku  a vybere hraniční kámen.

Zahájení hry
Všichni hráči hrají stejnou fi gurkou. Hráč, který je na tahu hází vždy oběma kostkami najednou. 
Nejdříve postoupí po kamenné cestě dokola o tolik políček, kolik určí červená kostka. Pak 
z tohoto místa odpočítá kolmo ke středu herního plánu tolik obrázků, kolik určila modrá kostka. 
Figurka se však pohybuje po celou dobu pouze po kamenné cestě kolem  herního plánu a do 
středu se posouvá pouze pomyslně.

Hráč se může tahem dostat na políčko 
domu, člověka, ovce, obilí, včelího úlu nebo stromu – získává žeton s tímto symbolem                                                     
bůžka – získává symbol bůžka, který slouží jako žolík                                                           
kamenu v řece – získává libovolný symbol(žeton) dle vlastního výběru (ne však žolíka)

I. etapa hry
Hráči se  střídají ve hře a získávají žetony. Cílem této etapy je získat žetony se 6 různými 
symboly (domu, člověka, ovce, obilí, včelího úlu a stromu). Jakmile se to hráči podaří, získává 
10 bodů – 10 kulatých žetonů s materiálem na stavbu hradu (pila, sekera, dřevo).

II. etapa hry: obydlování osad
Cílem je zaplnit získanými symboly co nejvíce volných území v osadách. Žolík nahrazuje 
jakýkoliv symbol, ale v každé části osady může být použit maximálně jeden žolík. Hráč 
zaplňuje území pouze je-li na tahu a musí ho zaplnit celé najednou, tzn.musí mít všechny 
žetony symbolizující obrázky z vybrané části osady a umístit je na herní plán (např.: v části 
osady je 2x domek + 2x ovce – hráč musí doložit 2x žeton se symbolem domku a 2x žeton se 
symbolem ovce).  Za zaplněnou část osady pak získává tolik bodů – žetonů s materiálem na 
stavbu hradu – kolik použil symbolů (v našem případě tedy 4 body). Pro lepší přehled přiloží 
ještě svůj hraniční kámen ve vlastním barevném stojánku.

Upozornění
V průběhu hry lze získat max. 8 ks každého symbolu (max. 8 ks domečků, max. 8 ks stromů, 
atd.), 3 stejné symboly lze kdykoliv v průběhu hry vyměnit za jiný libovolný symbol.

Zvláštní odměny
10 žetonů s materiálem na stavbu hradu – zaplní-li hráč svými symboly 2,3,4,5 i 6ti obrázkovou 
část osady a to i v různých osadách,
10 žetonů s materiálem na stavbu hradu – podaří-li  se jednomu hráči zaplnit jednu celou 
osadu svými symboly a to i v několika tazích.

III. etapa – stavba hradu
Vždy, když hráč shromáždí 10 žetonů s materiálem na stavbu hradu, získá 1 díl obrázku svého 
hradu. Z těchto dílů pak sestavuje vybraný hrad v rohu herního plánu na označeném místě. 

I v této etapě hráči postupují fi gurkou dokola herního plánu. Může se tedy stát, že se hráč svým 
tahem dostane na políčko, které je již obsazené žetonem. Pokud se jedná o žeton téhož hráče, 
získává další žeton s tímto symbolem. Jestliže jde o žeton spoluhráče, musí naopak předat 
tomuto spoluhráči tolik žetonů s materiálem, kolik má tato část osady obrázků. Nemusí pouze 
v případě, že ještě sám nezískal 6 různých symbolů (viz I. Etapa hry).

Nemá-li hráč dostatek materiálu pro soupeře je povinen:
vyměnit část(i) hradu zpět za žetony s materiálem na stavbu hradu (1 díl = 10 žetonů)- 
pokud nemá žádnou část hradu, použije své žetony se symboly. Může použít i žetony - 
ze svých obsazených území, ale musí uvolnit celé území najednou

- pokud nestačí ani jedna z těchto možností, je hráč vyřazen za hry a dluh je spoluhráči 
zaplacen z banku.

Konec hry
vítězem se stává ten, kdo nejdříve postaví hrad ze všech šesti dílů- 
pokud jsou zaplněny všechny části osad, vyhrává ten, kdo má v tom okamžiku nejvíce - 
dílů hradu a žetonů.
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