
NETOPÝR: Nahradí libovolné zvíře v Tlačenici. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 
Ocitne-li se na první pozici před Nebeskou branou, je odhozen na kartu TO JE KONEC. 4 body

SUP (nikdy není v Tlačenici): Přenese horní kartu z TO JE KONEC do Tlačenice a provede její akci. 
Vezme-li sup supa, jdou společně okamžitě do baru. 2 body

PÁV: Postaví se přímo před nejsilnější zvíře v Tlačenici. 2 body

PES: Po vstupu do Tlačenice seřadí všechna zvířata v Tlačenici podle síly. Zvíře s nejnižší hodnotou 
bude u Nebeské brány, zvíře s nejvyšší hodnotou bude u karty TO JE KONEC. 2 body

TUČŇÁK: „Promění se“ ve zvíře, které má hráč v ruce, a provede akci vybraného zvířete. Pro tuto 
akci má tučňák sílu jako zvíře, ve které „se proměnil“. 3 body

PŠTROS: Předběhne souvislou řadu zvířat, která mají všechna buď pouze sudé, nebo pouze liché 
hodnoty. 3 body

DIKOBRAZ (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Zvířata se silou větší než 7, která by dikobraza poslala na 
kartu TO JE KONEC, odcházejí na tuto kartu sama, zatímco dikobraz zůstává. 4 body

LAMA (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Pošle zvíře se silou menší než 8, které je přímo před ní v Tlače-
nici, na konec Tlačenice. 4 body

GEPARD: Nahradí v Tlačenici zvíře s nejnižší hodnotou, je-li toto zvíře slabší než gepard. Nahrazené 
zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 4 body

TYGR (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Nahradí zvíře slabší než tygr, které je v Tlačenici před zvířetem, 
jež stojí přímo před tygrem. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 3 body

MEDVĚD: Pošle dva nejslabší druhy zvířat, které jsou slabší než medvěd, na konec Tlačenice. 2 body

NOSOROŽEC: Nahradí nejsilnější zvíře v Tlačenici. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 3 body

2 body: medvěd ( ), pes ( ), páv ( ), sup( ). 3 body: nosorožec ( ), tygr ( ), pštros ( ), tučňák ( ).

4 body: gepard ( ), lama ( ), dikobraz ( ), netopýr ( ).

Přehledová karta

2 přehledové 
karty

2 karty Nebeské brány/Vyhození

1 karta Safari Bar 1 karta TO JE KONEC

48 karet zvířat (12 zvířat v každé ze 4 barev)
Obsah hry

Před první hrou:
• Karty zvířat, které skončí na kartě TO JE KONEC, se už nedávají lícem dolů, ale lícem nahoru.
• Pokud hráč ve svém tahu pošle na kartu TO JE KONEC více zvířat, rozhodne se, v jakém pořadí je na kartu dá.
• Sup je výjimka z pravidla, které říká, že zvířata na kartě TO JE KONEC zde zůstávají až do konce hry.
• V případě remízy na konci hry použijte tabulku na spodní straně přehledové karty. Dává různé počty bodů jednotlivým 

zvířatům (to je obzvláště důležité, pokud hrajete pokročilou variantu popsanou na straně 3). Remizující hráči sečtou 
hodnotu svých zvířat v baru a ten s vyšším součtem vítězí.

Před dalšími hrami:
• Pokud si už zažijete pravidla nových zvířat, můžete mezi sebou kombinovat zvířata z tohoto a prvního dílu hry. Každý hráč 

si může vybrat svých 12 zvířat, se kterými chce hrát. Od každé hodnoty 1–12 musí mít ale každý hráč právě jedno zvíře.
• Po takovéto hře s vybranou sadou může být velmi zábavné, když další partii odehrajete s „odloženými“ zvířaty, která si 

hráči pro první hru nevybrali.
• Nově je karta Nebeská brána / TO JE KONEC oboustranná. To nemá žádný efekt na hru, jen je praktičtější karty 

otočit, než je mezi sebou prohazovat, pokud do hry přijde Lachtan (zvíře z prvního dílu).

Pokud už znáte první hru „Safari Bar“, věnujte pozornost 
těmto několika změnám v pravidlech a poznámkám:

Pokud znáte pravidla prvního dílu „Safari Bar“, můžete 
rovnou přeskočit na stranu 3 – „Konec hry a vítězství ve hře“.

autoři hry:
Stefan Kloß a Anna Oppolzerová

Cíl hry
Vaše zvířátka chtějí na večírek. Aby se tam dostala, musí se utkat s ostatními zvířátky, která se chtějí dostat na legendární 
párty v podniku Safari Bar. Pokud je ve strkanici u Nebeské brány před barem pět zvířat, první dvě jsou vpuštěna dovnitř 
a to poslední je vyhozeno pryč. Hráč, kterému se podaří dostat do baru nejvíce svých zvířat, se stává vítězem.

Příprava hry
• Každý hráč si vezme 12 zvířat jedné barvy, zamíchá je a 4 karty si vezme do ruky. Zbylých 8 karet bez prohlížení 

odloží lícem dolů a tím vytvoří svůj dobírací balíček. 
• Doprostřed stolu položte karty Nebeské brány (s gorilou) a Vyhození (s nakopnutým zvířátkem) a mezi nimi nechte 

dost místa na 5 karet zvířat. Této řadě budeme říkat Tlačenice.
• Kousek od tlačenice položte karty Safari Bar (s obrázkem baru) a TO JE KONEC (s obrázkem temné uličky).
• Před vaší první hrou si projděte přehledovou kartu nebo pravidla, ať víte, co které zvíře umí. Pravidla pro jednotlivá 

zvířata najdete od strany 4 dále.
1
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3. Provedení „opakujících se“ efektů karet ( ).
Tři druhy zvířat na sobě mají tento symbol: . Akce dikobraza se opakuje, a to v každém tahu každého hráče, pokud je to 
možné. To se týká i tygra a lamy – ale pouze mimo tah, kdy byla tato zvířata zahrána (a tedy už svou akci provedla). Nejdříve 
se vyhodnocují zvířata nejblíže k Nebeské bráně a nejpozději zvířata nejblíž Vyhození. 

Průběh hry
Hráč, který má nejdivočejší smích, začíná hru. Hráči se střídají na tahu ve směru hodinových ručiček. Ve svém tahu hráč 
provede pět akcí v tomto pořadí:

1. Zahrání jedné karty.     2. Provedení efektu zahrané karty.     3. Provedení „opakujících se“ efektů karet. 
4. Kontrola pěti karet – otevření Nebeské brány a vyhození.     5. Dobrání karty z dobíracího balíčku.

1. Zahrání jedné karty
Hráč si vybere jednu ze čtyř karet zvířat v ruce a umístí ji lícem nahoru na konec Tlačenice. Pokud v Tlačenici není žádné 
zvíře, položí se karta těsně před Nebeskou bránu.

Tlačenice: V Tlačenici se všechny zahrané karty dávají za sebe, a tvoří tak „frontu“ čekajících zvířat. Každá další 
karta se umístí na konec fronty, tedy dál od Nebeské brány než zvířata zahraná předtím. V Tlačenici nikdy nemůže 
být více než 5 zvířat. Pokud se kdykoli během hry některé místo v Tlačenici uvolní, ostatní zvířata zaplní mezeru 
v nezměněném pořadí a posunou se na volné místo směrem k Nebeské bráně.

Pokud během tahu hráče odchází na kartu TO JE KONEC více zvířat, hráč rozhodne, v jakém pořadí je na tuto kartu 
dá (lícem nahoru).

Příklad 1: Hráč zahrál lamu a umístil ji na 
konec fronty.

2. Provedení efektu zahrané karty
Pokud je to možné, provede hráč akci právě zahrané karty zvířete. 

Příklad 2: Hráč použije právě zahranou 
lamu, plivne s ní na dikobraza. Ten zhnu-
sený odchází na konec fronty.

Příklad 3: V tahu každého hráče skočí tygr 
na zvíře, které je před zvířetem před ním. Tady 
tygr skočí přes (silnějšího) medvěda a sežere 
páva. Červená lama už znovu neplive, protože 
byla zahrána v tomto kole, a tak už svou akci 
udělala tím, že plivla na dikobraza.

2
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4. Kontrola pěti karet – otevření Nebeské brány a vyhození
Poté co se vyhodnotí všechny opakující se efekty, zkontroluje se, jestli je v řadě 5 zvířat. Pokud je jich méně než 5, nic 
se neděje a hned se může přikročit k pátému bodu – Dobrání karty z dobíracího balíčku. 

Pokud je v Tlačenici 5 zvířat, otevře se Nebeská brána a také dojde k vyhození:

• Dvě zvířata nejblíže Nebeské brány jsou vpuštěna dovnitř. Dejte je lícem dolů na kartu baru. Tam zůstanou 
až do konce hry.

• Zvíře, které je v Tlačenici poslední (nejdále od Nebeské brány), je vyhozeno. Dejte jeho kartu lícem nahoru na kartu 
TO JE KONEC.

Příklad 4: Provedly se všechny akce zvířat a v Tlačenici zůstává pět zvířat. Nebeská brána se otevírá a medvěd s netopýrem vstupují do baru. 
Smůlu má dikobraz – jako poslední zvíře ve frontě je vyhozen a odchází na kartu TO JE KONEC.

5. Dobrání karty z dobíracího balíčku
Na konci svého tahu si hráč vezme horní kartu z dobíracího balíčku. Pokud už v něm žádné karty nejsou, kartu si nedobírá.

Konec hry a vítězství ve hře
Hra končí v okamžiku, kdy už žádný hráč nemá karty. Hráč, kterému se podařilo dostat do baru nejvíce zvířat své 
barvy, se stává vítězem. V případě rovnosti použijte tabulku na spodní straně přehledové karty. Dává různé počty bodů 
jednotlivým zvířatům. Remizující hráči sečtou hodnotu svých zvířat v baru a ten s vyšším součtem vítězí.

Varianta pro pokročilé hráče
Na spodní straně přehledové karty najdete tabulku, která dává jednotlivým zvířatům body. Tyto body hráč získá v případě, 
že se zvíře dostane do baru. 

Před začátkem hry s touto variantou si každý hráč vybere 4 karty zvířat, se kterými nebude hrát. Tyto karty se odloží mimo 
hru, aniž by se na ně ostatní dívali. Se zbylými osmi kartami se hraje podle běžných pravidel. Hráč, který dostal do baru 
zvířata za nejvíce bodů, vítězí.

3
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Karty zvířat (vysvětlení akcí všech zvířat)
Hodnota karty označuje sílu zvířete.

Medvěd odtáhne dva nejslabší 
druhy zvířat (s nejnižším číslem 
karty), které jsou slabší než med-
věd sám, na konec Tlačenice. 

Odtažená zvířata zůstávají ve stejném po-
řadí, v němž stála předtím.

Příklad 5: Nyní je nejsilnějším zvířetem v Tlačenici pštros. Nosorožec ho tedy vyra-
zí na kartu TO JE KONEC a sám si stoupne na pštrosem uvolněné místo.

Příklad 8: Zvíře před zvířetem před tygrem je medvěd. Ten je silnější než tygr, takže 
tygr neskočí a zůstane, kde je. 

Příklad 7: Tygr skočí přes nosorožce a sežere páva. 

Příklad 6: Po příchodu medvěda jdou páv a dva psi na konec fronty.  

Síla 12: Nosorožec… proměna z namachrovaného hejska v Ramba

Síla 11: Medvěd… dokazuje svou sílu tlapami a drápy

Nosorožec vyrazí z Tla čenice 
nej silnější zvíře (s nejvyšším 
číslem karty) a sám se postaví  
na jeho místo. Zvládne vyrazit 

dokonce i jiného nosorožce. 

Pokud je zvířat s nejvyšší silou více, aktivní 
hráč se sám rozhodne, které zvíře vyrazí na 
kartu TO JE KONEC.

 Tygrova akce je „opakující se“ 
a provádí se v tahu každého hráče. 
V každém tahu hráče tygr skočí jed-
nou, pokud je to možné. 

Síla 10: Tygr… skáče a žere

Pokud je zvíře nacházející se před 
zvířetem těsně před tygrem 
slabší než tygr, tygr na něj skočí, 
nemilosrdně ho sežere a zaujme 
jeho místo. Tygr může přeskočit 

silnější zvíře, ale sežrat může jen slabší.

4
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Příklad 9: Gepard sežere jednoho z tučňáků. 

V případě, že se před lamou nachází zvíře se silou 
menší než 8, lama na něj plivne. Poplivané zvíře 
je natolik zhnusené, že raději odchází na konec 
Tlačenice.  

 Akce lamy je „opakující se“ a provádí se 
v tahu každého hráče. Viz příklad 2 uvedený 
na straně 2. 

Síla 8: Lama… ta si umí pořádně plivnout

Síla 9: Gepard… nepohrdne lacinějším soustem

Gepard sežere nejslabší zvíře 
(s nejnižším číslem karty), je-li 
slabší než gepard, a poté gepard 
zaujme jeho místo. 

Pokud je zvířat s nejnižší silou více, aktivní 
hráč se sám rozhodne, které zvíře sežere a 
pošle na kartu TO JE KONEC.

Pokud má být dikobraz vyhozen na kartu TO JE 
KONEC silnějším zvířetem (se silou větší než 7), 
ubrání se svými dlouhými ostny a zůstane na 
svém místě. 

Na kartu TO JE KONEC namísto dikobraza odejde útočník.

Síla 7: Dikobraz… jeho bodliny odradí i velká zvířata

Příklad 10: Tygr opakovaně přeskočí zvíře před sebou a sežere slabší zvíře před 
ním. Nyní má sežrat dikobraza. Ten se ale brání, takže na kartu TO JE KONEC 
odejde tygr a dikobraz zůstává.

 Tato akce je opakující se a platí v tahu 
každého hráče.

Z konce Tlačenice předběhne pštros buď zvířata se 
sudou, nebo lichou silou (ale ne obojí). 

Pokud se rozhodne předběhnout lichá zvířata, zastaví 
se za nejbližším sudým, a opačně. 

Síla 6: Pštros… pokaždé zdrhá, pokaždé nějak divně

Příklad 11: Pštros předběhne geparda a dikobraza, kteří mají lichou sílu. Zastaví se za psem, který má sudou sílu.

5
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Síla 5: Tučňák… vždycky má po ruce pár nabušených kámošů

Síla 4: Pes… uštve ty, co jsou na řadě

Pes seřadí všechna zvířata v Tlačenici 
od nejslabšího (které bude u Nebeské 
brány) po nejsilnější (které bude u Vy-
hození). Zvířata se stejnou silou musí 

vůči sobě zůstat ve stejné pozici, jako byla před 
seřazením.

Tučňák se „promění“ v jiné zvíře, které 
má hráč v ruce. Toto zvíře musí ukázat 
ostatním a pak s tučňákem provede 
akci vybraného zvířete. 

Během této akce se tučňákova síla počítá,  
jako by byla stejná s imitovaným zvířetem. 

Při provádění akcí dalších zvířat (třeba opaku-
jících se akcí ještě v tom samém kole) už má 
tučňák zpět svoji sílu 5.

Příklad 12: Tučňák „imituje“ tygra, sežere geparda a zaujme jeho místo. 

Příklad 13: Zelený pes vyvolal toto seřazení. Nejslabší zvíře je 
nyní u Nebeské brány. Je to netopýr, který se tu spálí (viz po-
pis netopýra níže). Modrý pes, který se nacházel před zeleným 
psem, zůstává před ním. Medvěd jako nejsilnější zvíře uzavírá 
Tlačenici.

Podívejte se ještě na příklad 15.

Páv se umístí přímo před to 
nejsilnější zvíře v Tlačenici. 
V případě, že je nejsilnějších 
zvířat v Tlačenici více, hráč 
hrající za páva rozhodne, před 

které ze zvířat páva umístí.

Síla 3: Páv… rád se chlubí svým peřím

Příklad 14: Páv se umístí před medvěda, nejsilnější zvíře v Tlačenici.

6
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Sup je jediné zvíře, které nikdy nevstupuje do Tlačenice. Na začátku supovy akce ho umístěte vedle karty 
TO JE KONEC. Okamžitě poté sup pošle do Tlačenice horní kartu z těch, které leží na TO JE KONEC, 
a provede její akci. 

To může sup udělat (a dělat případná rozhodnutí) i se zvířetem, které patří jinému hráči. Poté co skončí tah ak-
tuálního hráče (tedy až po vyhodnocení opakujících se efektů), se sup umístí navrch balíčku na TO JE KONEC.

Dvojitý sup: Pokud by měl sup odnést z karty TO JE KONEC jiného supa, oba tito supové se okamžitě 
dostávají do baru společně. 

Síla 2: Sup… má dobré vztahy s podsvětím

Příklad 15: Žlutý sup přinese do Tlačenice modrého psa. Pes tak přeskládá všechna zvířata od nejslabšího po nejsilnější. Na první místo 
k Nebeské bráně se tak dostane netopýr, který je okamžitě spálen 

 Žlutý sup přinese do Tlačenice modrého psa. Pes tak přeskládá všechna zvířata od nejslabšího po nejsilnější. Na první místo 
. Nyní skočí tygr (předtím nemohl, protože nosorožec je silnější než 

tygr), sežere psa a zaujme jeho místo. Pes odejde na kartu TO JE KONEC 
. Nyní skočí tygr (předtím nemohl, protože nosorožec je silnější než 

 a až nyní (po vyhodnocení opakujících se akcí) se navrch položí 
karta supa 
tygr), sežere psa a zaujme jeho místo. Pes odejde na kartu TO JE KONEC 

3 . 

Příklad 16: Modrý sup bere žlutého supa z karty TO JE KONEC a oba okamžitě míří přímo do baru. 
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Královsky se bavte!

Netopýr se snese na jakékoli zvíře v Tlačenici, pošle ho na kartu TO JE KONEC a sám zaujme jeho místo. 
Pokud se ale kdykoli netopýr dostane na první pozici (přímo před Nebeskou bránu), je okamžitě spálen 
a odhozen na kartu TO JE KONEC (viz příklady 13, 15, 17 a 18).

Síla 1: Netopýr… prokousává si cestu temnotou, ale světlo mu dobře nedělá

Příklad 17: Netopýr vyhodí tygra na kartu TO JE KONEC a zaujme jeho místo. Pokud by si vybral psa, poslal by jej na kartu TO JE 
KONEC, ale hned poté by byl spálen a odešel na ni také.  

Příklad 18: Jeden z hráčů použije svého modrého supa, aby vytáhl zeleného tučňáka z karty TO JE KONEC. Tím spustí akci tučňáka a 
ukáže z ruky netopýra, jehož akci bude tučňák imitovat. Tučňákem nahradí psa 

 Jeden z hráčů použije svého modrého supa, aby vytáhl zeleného tučňáka z karty TO JE KONEC. Tím spustí akci tučňáka a 
. Protože je ale tučňák stále považován za netopýra, 

je spálen a odchází na kartu TO JE KONEC 
ukáže z ruky netopýra, jehož akci bude tučňák imitovat. Tučňákem nahradí psa 

. Na závěr na této kartě končí i modrý sup, který to všechno způsobil 
. Protože je ale tučňák stále považován za netopýra, 

3 . 

8
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2 prehľadové 
karty

2 karty Nebeskej brány/Vyhodenia

1 karta Safari Bar 1 karta TO JE KONIEC

48 kariet zvierat (12 zvierat v každej zo 4 farieb)
Obsah hry

Pred prvou hrou:
• Karty zvierat, ktoré skončia na karte TO JE KONIEC, sa už nedávajú lícom nadol, ale lícom nahor.
• Pokiaľ hráč vo svojom ťahu pošle na kartu TO JE KONIEC viac zvierat, rozhodne sa, v akom poradí ich na kartu uloží.
• Sup je výnimka z pravidla, ktoré hovorí, že zvieratá na karte TO JE KONIEC tam zostávajú až do konca hry.
• V prípade remízy na konci hry použite tabuľku na spodnej strane prehľadovej karty. Dáva rôzne počty bodov jednotli-

vým zvieratám (je to zvlášť dôležité pri pokročilom variante, viď stranu 3). Remizujúci hráči si spočítajú hodnotu svojich 
zvierat v bare a ten s vyšším počtom bodov sa stáva víťazom.

Pred ďalšími hrami:
• Keď sa už oboznámite s pravidlami nových zvierat, môžete kombinovať medzi sebou zvieratá z tohto aj z prvého dielu. 

Každý hráč si môže vybrať 12 zvierat, s ktorými chce hrať. Hráč musí mať len jedno zviera z každej hodnoty od 1 do 12. 
• Po takejto hre so zvieratami, ktoré ste si vybrali, môže byť celkom zábavné odohrať ďalšiu partiu práve so zvieratami, ktoré 

ste vyradili pri predchádzajúcom hraní.
• Karta Nebeská brána / TO JE KONIEC je obojstranná. Nemá to žiaden efekt pre hru, ale je jednoduchšie kartu otočiť 

ako si ju neustále prehadzovať, ak do hry príde tuleň (zviera z prvého dielu).

Pokiaľ už poznáte prvú hru „Safari Bar“, venujte pozornosť 
nasledujúcim zmenám v pravidlách a poznámkach:

Ak poznáte pravidlá prvého dielu „Safari Bar“, môžete prejsť na stranu 3 – Koniec hry a víťazstvo.

autori hry:
Stefan Kloß a Anna Oppolzerová

Cieľ hry
Vaše zvieratká sa chcú dostať na večierok. Ale aby sa dostali do legendárneho Safari baru, musia prejsť cez ostatné zvie-
ratká. Pokiaľ je v tlačenici pred Nebeskou bránou do baru päť zvierat, prvé dve idú dovnútra a posledné má smolu, vyhodia 
ho. Hráč, ktorý pretlačí do Safari baru najviac svojich zvierat, sa stáva víťazom.

Príprava hry
• Každý hráč si vezme 12 zvierat v jednej farbe, zamieša ich a vezme si do ruky 4 karty. Zvyšných 8 kariet položí 

nabok bez toho, aby sa na ne pozrel. Tak si vytvorí doberací balíček.
• Do stredu stola položte kartu Nebeskej brány (s gorilou) a kartu Vyhodenie (s nakopnutým zvieraťom) a nechajte 

medzi nimi miesto na 5 kariet. Tento rad budeme volať Tlačenica. 
• Kúsok od tlačenice položte karty Safari Bar (s obrázkom baru) a TO JE KONIEC (s obrázkom temnej uličky).
• Pred prvou hrou si pozorne pozrite prehľadovú kartu alebo pravidlá, aby ste vedeli, čo ktoré zviera robí. Pravidlá na 

jednotlivé zvieratá nájdete od strany 4.

NETOPÝR: Nahradí libovolné zvíře v Tlačenici. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 
Ocitne-li se na první pozici před Nebeskou branou, je odhozen na kartu TO JE KONEC. 4 body

SUP (nikdy není v Tlačenici): Přenese horní kartu z TO JE KONEC do Tlačenice a provede její akci. 
Vezme-li sup supa, jdou společně okamžitě do baru. 2 body

PÁV: Postaví se přímo před nejsilnější zvíře v Tlačenici. 2 body

PES: Po vstupu do Tlačenice seřadí všechna zvířata v Tlačenici podle síly. Zvíře s nejnižší hodnotou 
bude u Nebeské brány, zvíře s nejvyšší hodnotou bude u karty TO JE KONEC. 2 body

TUČŇÁK: „Promění se“ ve zvíře, které má hráč v ruce, a provede akci vybraného zvířete. Pro tuto 
akci má tučňák sílu jako zvíře, ve které „se proměnil“. 3 body

PŠTROS: Předběhne souvislou řadu zvířat, která mají všechna buď pouze sudé, nebo pouze liché 
hodnoty. 3 body

DIKOBRAZ (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Zvířata se silou větší než 7, která by dikobraza poslala na 
kartu TO JE KONEC, odcházejí na tuto kartu sama, zatímco dikobraz zůstává. 4 body

LAMA (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Pošle zvíře se silou menší než 8, které je přímo před ní v Tlače-
nici, na konec Tlačenice. 4 body

GEPARD: Nahradí v Tlačenici zvíře s nejnižší hodnotou, je-li toto zvíře slabší než gepard. Nahrazené 
zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 4 body

TYGR (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Nahradí zvíře slabší než tygr, které je v Tlačenici před zvířetem, 
jež stojí přímo před tygrem. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 3 body

MEDVĚD: Pošle dva nejslabší druhy zvířat, které jsou slabší než medvěd, na konec Tlačenice. 2 body

NOSOROŽEC: Nahradí nejsilnější zvíře v Tlačenici. Nahrazené zvíře odchází na kartu TO JE KONEC. 3 body

2 body: medvěd ( ), pes ( ), páv ( ), sup( ). 3 body: nosorožec ( ), tygr ( ), pštros ( ), tučňák ( ).

4 body: gepard ( ), lama ( ), dikobraz ( ), netopýr ( ).

Přehledová karta

9
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3. Vykoná „opakujúci sa“ efekt kariet ( ).
Tri druhy zvierat majú na sebe tento symbol: . Akcia dikobraza sa opakuje v každom ťahu hráča, pokiaľ je to možné. 
Týka sa to tigra aj lamy – ale iba mimo ťahu, v ktorom boli tieto zvieratá zahrané (a teda už svoju akciu vykonali). Najskôr 
sa vyhodnocujú zvieratá, ktoré sú najbližšie k Nebeskej bráne a ako posledné sa vyhodnocujú zvieratá pri karte Vyhodenia. 

Priebeh hry
Hráč s najdivokejším smiechom začína hru. Hráči sa v ťahoch striedajú a postupujú v smere hodinových ručičiek. Hráč vo 
svojom ťahu vykoná päť akcií v tomto poradí:

1. Zahrá jednu kartu.     2. Vykoná efekt karty, ktorú zahral.     3. Vykoná „opakujúci sa“ efekt kariet. 
4. Kontrola piatich kariet – otvorenie Nebeskej brány a Vyhodenie.     5. Potiahne kartu z doberacieho balíčka.

1. Zahrá jednu kartu
Hráč si vyberie jednu zo svojich 4 kariet na ruke a vyloží ju na koniec Tlačenice lícom nahor. Ak v Tlačenici nie je žiadne 
zviera, kartu umiestni tesne pred Nebeskú bránu.

Tlačenica: V Tlačenici sa všetky zahrané karty ukladajú za seba a tvoria tak rad čakajúcich zvierat. Každá ďalšia 
karta sa umiestni na koniec radu, ďalej od Nebeskej brány za zvieratá, ktoré boli položené skôr. V Tlačenici nemôže 
byť nikdy viac ako 5 zvierat. Ak sa v priebehu hry uvoľní niektoré miesto v rade, zvieratá sa posunú smerom k 
Nebeskej bráne v nezmenenom poradí a zaplnia tak medzeru.

Pokiaľ hráč vo svojom ťahu pošle na kartu TO JE KONIEC viac zvierat, rozhodne sa, v akom poradí ich na kartu 
uloží (lícom nahor).

Príklad 1: Hráč zahral lamu a umiestnil ju 
na koniec radu.

2. Vykoná efekt karty, ktorú zahral
Ak je to možné, hráč vykoná efekt karty, ktorú práve zahral. 

Príklad 2: Hráč použije práve zahranú 
lamu a napľuje ňou na dikobraza. Ten 
zhnusený odíde na koniec radu.

Príklad 3: V ťahu každého hráča skočí tiger na 
zviera, ktoré je pred zvieraťom pred ním. V tom-
to príklade preskočí tiger silnejšieho medveďa 
a zožerie páva. Červená lama už nebude pľuť, 
pretože bola zahraná v tomto kole a už svoju 
akciu vykonala – napľula na dikobraza.
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4. Kontrola piatich kariet – otvorenie Nebeskej brány a Vyhodenie
Po vyhodnotení všetkých opakujúcich sa efektov, hráč skontroluje, či je v rade 5 zvierat. Pokiaľ ich je menej než 5, nič 
sa nedeje a hráč môže prejsť k ďalšiemu kroku – vziať si kartu na ruku. 

Ak je v Tlačenici 5 zvierat, Nebeská brána sa otvorí a dochádza k vyhodnoteniu:

• Dve zvieratá, ktoré sú najbližšie k nebeskej bráne sú vpustené dnu. Položte ich lícom nadol na kartu baru. 
Tam zostanú až do konca hry. 

• Zviera, ktoré je v Tlačenici posledné (je najďalej od Nebeskej brány) je vyhodené. Položte ho na kartu TO JE KO-
NIEC lícom nahor.

Príklad 4: Vykonali sa všetky akcie zvierat a v tlačenici zostalo 5 zvierat. Nebeská brána sa otvorila a medveď s netopierom vstúpili do baru. 
Smolu má dikobraz – ako posledné zviera v rade je vyhodený a odchádza na kartu TO JE KONIEC.

5. Potiahne kartu z doberacieho balíčka
Na konci svojho ťahu si hráč vezme hornú kartu zo svojho doberacieho balíčka. Ak je jeho doberací balíček prázdny, nedo-
berá si žiadne karty.

Koniec hry a víťazstvo v hre
Hra končí, keď už žiaden hráč nemá karty. Hráč, ktorý má najviac zvierat v bare, sa stáva víťazom. V prípade remízy 
sa použije tabuľka na spodnej strane prehľadovej karty. Dáva rôzne počty bodov jednotlivým zvieratám. Remizujúci hráči 
si spočítajú hodnotu svojich zvierat v bare a ten s vyšším počtom bodov sa stáva víťazom.

Variant pre pokročilých hráčov
Na spodnej strane prehľadovej karty nájdete tabuľku, ktorá dáva jednotlivým zvieratám body. Tieto body získa hráč v prí-
pade, že sa zviera dostane do baru. 

Pred začiatkom hry s týmto variantom si každý hráč vyberie 4 karty zvierat, s ktorými nebude hrať. Tieto karty sa odložia 
mimo hru a nikto z hráčov sa na ne nepozrie. So zvyšnými ôsmimi kartami sa hrá podľa bežných pravidiel. Hráč, ktorý dostal 
do baru zvieratá s najvyšším počtom bodov, sa stane víťazom.
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Karty zvierat (vysvetlenie akcií všetkých zvierat)
Hodnota karty označuje silu zvieraťa.

Medveď odtiahne dva najslab-
šie druhy zvierat (s najnižším 
číslom karty), ktoré sú slabšie než 
medveď sám na koniec Tlače-

nice a to s v rovnakom poradí ako stáli 
predtým.

Príklad 5: Najsilnejším zvieraťom v Tlačenici je pštros. Nosorožec ho vyrazí na 
kartu TO JE KONIEC a postaví sa sám na jeho miesto.

Príklad 8: Zviera pred zvieraťom pred tigrom je medveď. Ten je silnejší než tiger, 
takže tiger neskočí a zostane tam, kde je. 

Príklad 7: Tiger skočí cez nosorožca a zožerie páva. 

Príklad 6: Páv a dvaja psy idú na koniec radu.  

Sila 12: Nosorožec… premena z naštvaného mladíka na Ramba

Sila 11: Medveď… dokazuje svoju silu labami a pazúrmi

Nosorožec vyrazí najsilnejšie 
zviera (s najvyšším číslom karty) 
z Tlačenice a postaví sa na jeho 
miesto. Môže vyraziť aj iného 

nosorožca. 

Ak je v Tačenici viac zvierat s najvyššou 
silou, hráč sa rozhodne, ktoré zviera vyrazí 
na kartu TO JE KONIEC.

 Tigrova akcia je „opakujúca sa“ 
a vykonáva sa v ťahu každého hrá-
ča. V ťahu každého hráča skočí tiger 
vždy raz, ak je to možné. 

Sila 10: Tiger… skáče a žerie

Ak je zviera pred zvieraťom pred 
tigrom slabšie než tiger, tiger 
naňho skočí, zožerie ho a potom 
sa presunie na jeho miesto. 

Tiger môže preskočiť silnejšie zviera, ale zo-
žrať môže len slabšie.
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Príklad 9: Gepard zožerie jedného z tučniakov. 

Ak je pred lamou zviera so silou menšou než 8, lama 
ho opľuje. Opľuté zviera je zhnusené a odchádza na 
koniec radu.  

 Akcia lamy je „opakujúca sa“ a vykoná-
va sa v ťahu každého hráča. Viď príklad 2. 

Sila 8: Lama… tá vie poriadne opľuť

Sila 9: Gepard… nepohrdne lacnejším sústom

Gepard zožerie najslabšie zvie-
ra (s najnižším číslom karty), ak 
je slabšie než gepard a potom sa 
presunie na jeho miesto. 

Ak je v rade viac zvierat s najnižšou silou, 
hráč sa rozhodne, ktoré zviera zožerie a po-
šle ho na kartu TO JE KONIEC.

Ak by mal byť dikobraz vyhodený na kartu TO JE 
KONIEC silnejším zvieraťom (so silou väčšou než 
7), ubráni sa svojimi pichliačmi a zostane na svo-
jom mieste. 

Na kartu TO JE KONIEC odíde namiesto neho útočník.

Sila 7: Dikobraz… jeho pichliače odradia aj veľ ké zvieratá

Príklad 10: Tiger v rámci „opakujúcej sa“ akcie preskočí zviera pred sebou a zo-
žerie slabšie zviera pred ním. Teraz má zožrať dikobraza. Ten sa ale ubráni, takže 
na kartu TO JE KONIEC odíde tiger a dikobraz zostane tam, kde je.

 Táto akcia je „opakujúca sa“ a vyko-
ná sa v ťahu každého hráča.

Z konca Tlačenice predbehne pštros buď zvieratá 
s párnou alebo nepárnou silou (ale nie obomi). 

V prípade, že sa rozhodne predbehnúť nepárne zviera-
tá, zastaví sa za najbližším párnym a naopak. 

Sila 6: Pštros… stále divne uteká

Príklad 11: Pštros predbehne geparda a dikobraza, ktorí majú nepárnu silu. Zastaví sa za psom, ktorý má párnu silu.
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Sila 5: Tučniak… vždy má po ruke pár silných priateľov

Sila 4: Pes… uštve tých, ktorí sú na rade

Pes zoradí zvieratá v Tlačenici od 
najslabšieho (ktoré bude pri Nebeskej 
bráne) až po najsilnejšieho (ktoré bude 
pri Vyhodení). Zvieratá s rovnakou silou 

musia zostať voči sebe v rovnakej pozícii.

Tučniak sa dokáže premeniť na iné 
zviera, ktoré má hráč na ruke. Hráč 
musí ukázať to zviera ostatným a potom 
s tučniakom vykoná jeho akciu. 

Počas tejto akcie sa sila tučniaka zmení na 
silu imitovaného zvieraťa. 

Pri vykonávaní akcií ďalších zvierat (napríklad 
opakujúcich sa akcií v tom istom kole) má už 
tučniak opäť silu 5.

Príklad 12: Tučniak sa zmenil na tigra, zožerie geparda a zaujme jeho miesto. 

Príklad 13: Zelený pes vykonal toto zoradenie. Najslabšie zvie-
ra je teraz pri Nebeskej bráne. Je to netopier, ktorý tu zhorí (viď 
popis netopiera nižšie). Modrý pes, ktorý tu bol pred zeleným 
psom, zostáva pred ním. Medveď ako najsilnejšie zviera uza-
tvára Tlačenicu.

Pozrite sa ešte na príklad 15.

Páv sa presunie pred najsil-
nejšie zviera v Tlačenici. 
Pokiaľ je silnejších zvierat v tla-
čenici viac, hráč sa rozhodne, 
pred ktoré páva umiestni.

Sila 3: Páv… rád sa pýši svojim perím

Príklad 14: Páv sa presunie pred medveďa, ktorý je najsilnejším zvieraťom 
v rade.
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Sup je jediné zviera, ktoré nikdy nevstupuje do Tlačenice. Na začiatku jeho akcie ho položte vedľa karty 
TO JE KONIEC. Potom sup pošle do tlačenice hornú kartu z tých, ktoré ležia na karte TO JE KONIEC 
a vykoná ich akciu.

Takto môže použiť hráč aj kartu zvieraťa, ktorá patrí inému hráčovi. Po skončení ťahu aktuálneho hráča (až po 
vyhodnotení opakujúcich sa efektov) sa sup položí na vrch balíčka na karte TO JE KONIEC.

Dvojitý sup: Pokiaľ by mal sup odniesť z karty TO JE KONIEC iného supa, oba tieto supy sa oka-
mžite dostanú do baru. 

Sila 2: Sup… má dobré vzťahy s podsvetím

Príklad 15: Žltý sup presunie do tlačenice modrého psa. Pes následne preukladá zvieratá od najslabšieho po najsilnejšie. Na prvé miesto 
sa takto dostane netopier, ktorý ale pri nebeskej bráne zhorí 

 Žltý sup presunie do tlačenice modrého psa. Pes následne preukladá zvieratá od najslabšieho po najsilnejšie. Na prvé miesto 
. Potom skočí tiger (predtým nemohol, pretože nosorožec je silnejší než 

tiger), zožerie psa a zaujme jeho miesto. Pes odíde na kartu TO JE KONIEC 
. Potom skočí tiger (predtým nemohol, pretože nosorožec je silnejší než 

 a až teraz (po vyhodnotení opakujúcich sa efektov) sa navrch 
položí karta supa 
tiger), zožerie psa a zaujme jeho miesto. Pes odíde na kartu TO JE KONIEC 

3 . 

Príklad 16: Modrý sup berie žltého supa z karty TO JE KONIEC a oba okamžite mieria priamo do baru. 

15

bb.nbit.rulebook.cze.indd   15 18. 9. 2018   12:31:11



3

Art. Nr.: 60 110 5093 005
Autori: Stefan Kloß, Anna Oppolzerová
Ilustrácie: Alexander Jung

© 2015 Zoch Verlag, Werkstraße 1, 90765 Fürth www.zoch-verlag.com

Distribútor pre ČR a SR:
REXhry.cz, Palackého 198/72, 612 00 Brno
www.rexhry.cz, obchod@rexhry.cz

Preklad & jazyková úprava: 
Ivana a Peter Černákovi
Grafická úprava: Black Light Studio
Produkce: Martin „Aneken“ Hrabálek, 
Michal „Eyron“ Požárek, Kamil „Strejda“ 
Smola, Jan „Bříza“ Březina

Kráľovsky sa bavte!

Netopier sa znesie na akékoľvek zviera v Tlačenici, pošle ho na kartu TO JE KONIEC a sám zaujme jeho 
miesto. Ak sa netopier kedykoľvek počas hry dostane na prvé miesto pred nebeskou bránou, okamžite zhorí 
a odíde na kartu TO JE KONIEC (viď príklady 13,15, 17 a 18).

Sila 1: Netopier… prehrýza sa temnotou a zhorí na svetle

Príklad 17: Netopier vyhodí tigra na kartu TO JE KONIEC a zaujme jeho miesto. Pokiaľ by si vybral psa, išiel by na kartu TO JE KONIEC 
ten, ale netopier by sa dostal na prvé miesto a hneď na to by zhorel a na kartu by išiel so psom.  

Príklad 18: Jeden z hráčov použije svojho modrého supa, aby vytiahol zeleného tučniaka z karty TO JE KONIEC. Tým spustí akciu 
tučniaka, ukáže kartu netopiera, ktorú má na ruke – tučniak sa zmení na netopiera a nahradí psa 

 Jeden z hráčov použije svojho modrého supa, aby vytiahol zeleného tučniaka z karty TO JE KONIEC. Tým spustí akciu 
. Pretože je tučniak zmenený na 

netopiera, pred nebeskou bránou zhorí a odchádza na kartu TO JE KONIEC 
tučniaka, ukáže kartu netopiera, ktorú má na ruke – tučniak sa zmení na netopiera a nahradí psa 

. Nakoniec na tejto karte skončí aj modrý sup, ktorý to 
všetko spôsobil 
netopiera, pred nebeskou bránou zhorí a odchádza na kartu TO JE KONIEC 

3 . 
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