Více informací o hře šógi a její další varianty
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Tato unikátní desková hra pochází z Japonska, kde
je známá pod názvem Dóbucu šógi (zvířátkové šógi –
japonské šachy). Chyť lva! v sobě spojuje to nejlepší z hry
šachu (schopnost logického uvažování a plánování tahů
dopředu) se spoustou zábavy – dříve vyřazená zvířátka se
totiž můžou vrátit zpátky do hry.
Chyť lva! je zkrátka hra pro všechny – bez ohledu na věk
a zkušenosti. Pravidla jsou jednoduchá, ale prohlubují
logické i strategické myšlení. Užijte si hru a chyťte lva!

Jak se chytají zvířátka?
Abyste chytili zvířátko protihráče, stačí vstoupit na jeho pole. Takto
chycené zvířátko položte ke své straně herního plánu – bude se vám hodit
později. Každé zvířátko umí chytit kterékoli jiné, takže i kuře může chytit
slona, žirafu i lva.

Jak začít hrát?
Chyť lva! je hra pro dva hráče. Na začátku má každý
hráč čtyři zvířátka: kuře, žirafu, slona a lva. Zvířátka
umístěte na herní plán podle obrázku. Slona a žirafu
položte tak, že se dívají na lva!

Když chytíte slepici, stane se z ní zase kuře.

území nebe

Jeden hráč začíná na zemi (zelená strana plánu) a druhý
na nebi (modrá strana). Krajní řady herního plánu se
nazývají území země a území nebe.
Každý hráč ovládá jednu skupinu zvířátek. Zvířátka,
která ovládáte poznáte vždy podle toho, že jsou
natočena nohama směrem k vám.

Jak se vrací do hry?

Náhodně vyberte začínajícího hráče, popřejte si hodně
štěstí ve hře a můžete začít. V průběhu hry se budete
střídat na tahu. V každém tahu táhnete právě jedním
zvířátkem.

Místo přesunutí zvířátka na plánu můžete ve svém
tahu vzít zvířátko, které jste dříve chytili, a umístit
jej na libovolné prázdné pole. Umístěte jej tak, že
nohama směřuje k vám.

Jak se zvířátka pohybují?

Pokud kuře nasadíte přímo na území protihráče,
slepice se z něj nestane.

Jak vyhrát?
Chyťte lva!
Vyhrajete, když
chytíte lva protihráče. Řekněte
„Chytil jsem lva!“
a vzájemně si
poděkujte za hru.

Červené tečky označují pole, na která se zvířátka můžou
pohnout. Každé zvířátko se vždy přesune pouze o jedno
pole.

Slepice se může pohybovat téměř
ve všech směrech!

Nebo vstupte na území protihráče

Můžete vyhrát také druhým způsobem, a to vstoupit svým lvem na území
protihráče.
Dávejte si ale pozor! Váš lev musí být v tu
chvíli v bezpečí! (Nesmí ho v následujícím
tahu být schopno chytit žádné zvířátko
soupeře.) V opačném případě místo vítězství
prohrajete!
Pokud se zvířátka třikrát po sobě dostanou do stejných pozic, protože oba
hráči opakují své tahy, hra končí
remízou.
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Kuře je zdánlivě nejslabším
zvířátkem, když ale vstoupí
na území protihráče (krajní
řadu herního plánu), můžete jej
otočit. Stane se z něj slepice!
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Čím je zvláštní kuře?

území země
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Zvířátkem nesmíte vstoupit na pole, na kterém se nachází
jiné vaše zvířátko!

