4 – ČTYŘI (cz)
Komu se jako prvnímu podaří vytvořit řadu čtyř vlastních žetonů? Bude nutné
odpoutat pozornost vašeho soupeře anebo ho sevřít do pasti. Důležité bude ale
především hlídání hracího pole, jinak se vám může stát, že pár žetonů
přehlédnete a sednete svému protivníkovi na lep. Až nečekaně jednoduché a
zábavné. Navíc je hra ideální na cesty, protože se dá celá sbalit do praktické
krabičky.
Balení obsahuje:

1 výklopná hrací deska
21 modrých žetonů
21 žlutých žetonů
1 pravidla hry

Hru 4-ČTYŘI spolu s mnoha dalšími zajímavými hrami distribuuje firma
CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Bližší informace o těchto hrách naleznete na webových stránkách:
www.corfix.cz
Budete-li mít nápady, návrhy, či poznámky ke hře, kontaktujte nás:
CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Komárovské nábřeží 1, 617 00 Brno
Tel: +420 545 423 100, fax: +420 545 423 110
e-mail: info@corfix.cz, www.corfix.cz
UPOZORNĚNÍ: Výrobek obsahuje malé části! NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET!

4 – ŠTYRI (sk)
Komu sa ako prvému podarí vytvoriť rad štyroch vlastných žetónov? Bude treba
odpútať pozornosť vášho súpera, alebo ho zovrieť do pasce. No podstatné bude
najmä stráženie hracieho políčka, inak sa vám môže stať, že zopár žetónov
prehliadnete a sadnete svojmu protivníkovi na lep. Až nečakane jednoduché
a zábavné. Navyše je hra ideálna na cesty, pretože sa dá celá zbaliť
do praktickej škatuľky.
Balenie obsahuje:

1 výklopnú hraciu dosku
21 modrých žetónov
21 žltých žetónov
1 pravidlá hry

Hru 4-ŠTYRI spolu s mnohými ďalšími zaujímavými hrami distribuuje firma
CORFIX SLOVAKIA s.r.o.
Bližšie informácie o týchto hrách nájdete na webových stránkach:
www.corfix.sk
Ak máte nápady, návrhy, či poznámky ku hre, kontaktujte nás:
CORFIX SLOVAKIA s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
Tel: +420 545 423 100
e-mail: info@corfix.sk, www.corfix.sk
UPOZORNENIE: Výrobok obsahuje malé časti. NEVHODNÉ PRE DETI DO 3 ROKOV!

4 – ČTYŘI (cz)
Herní materiál
- 1 výklopná hrací deska
- 21 modrých žetonů
- 21 žlutých žetonů
- 1 pravidla hry
Cíl hry
Cílem hry je prostřednictvím chytrého umísťování žetonů dosáhnout jako
první řady čtyř vlastních žetonů, a to buď vodorovně, svisle nebo
úhlopříčně.
Příprava hry
Rám s otvory opatrně vyklopte nahoru, tak aby se ve výsledku nacházel
kolmo k zásobníku žetonů. Hrací deska se umístí mezi oba hráče. Oba
hráči si vezmou všechny žetony své barvy.
Průběh hry
Mladší z hráčů začíná. Poté se hráči střídají v tazích. Hráč, který je na řadě,
vhodí jeden svůj žeton shora do jednoho ze sedmi sloupců hrací desky.
Poté je na řadě jeho soupeř.
Je důležité, hlídat si všechny vodorovné, svislé i úhlopříčné řady. Navíc
nestačí jen pečlivě dodržovat vaši taktiku, nesmíte zapomínat ani na hlídání
vašeho soupeře.
Konec hry
Komu se jako prvnímu podaří vytvořit řadu čtyř vlastních žetonů, ať už ve
svislé, vodorovném nebo úhlopříčném směru, stane se vítězem. Hra končí
remízou v případě, že je celá tabulka zaplněna, aniž by se některému hráči
podařilo vytvořit řadu čtyř vlastních žetonů.
Po skončení hry vytáhněte děrovaný rám nahoru a nakloňte ho na stranu.
Díky tomu všechny žetony vypadnou ven a můžete okamžitě začít novou
hru, při které by měl začínat druhý hráč.

4 – ŠTYRI (sk)
Herný materiál
- 1 výklopná hracia doska
- 21 modrých žetónov
- 21 žltých žetónov
- 1 pravidlá hry
Cieľ hry
Cieľom hry je prostredníctvom šikovného umiestňovania žetónov dosiahnuť
ako prvý radu štyroch vlastných žetónov, a to buď vodorovne, zvisle, alebo
uhlopriečne.
Príprava hry
Rám s otvormi opatrne vyklopte nahor, tak aby sa vo výsledku nachádzal
kolmo k zásobníku žetónov. Hracia doska sa umiestni medzi oboch hráčov.
Obaja hráči si vezmú všetky žetóny svojej farby.
Priebeh hry
Mladší z hráčov začína. Potom sa hráči striedajú v ťahoch. Hráč, ktorý je
na rade, vhodí jeden svoj žetón zhora do jedného zo siedmich stĺpcov
hracej dosky. Potom je na rade jeho súper.
Je dôležité strážiť si všetky vodorovné, zvislé aj uhlopriečne rady. Navyše
nestačí iba starostlivo dodržiavať zvolenú taktiku, nesmiete zabúdať ani
na stráženie svojho súpera.
Koniec hry
Komu sa ako prvému podarí vytvoriť rad štyroch vlastných žetónov, nech už
vo zvislom, vodorovnom nebo uhlopriečnom smere, stane sa víťazom. Hra
končí remízou v prípade, že je celá tabuľka zaplnená bez toho, aby sa
niektorému z hráčov podarilo vytvoriť rad štyroch vlastných žetónov.
Po skončení hry vytiahnite dierovaný rám nahor a nakloňte ho nabok.
Vďaka tomu všetky žetóny vypadnú von a môžete okamžite začať novú hru,
pri ktorej by mal začínať druhý hráč.

Dále doporučujeme tyto hry z řady her v plechovkách:
AUTO BINGO
Všichni určitě víte, jak nekonečně dlouhá může být cesta autem nebo
vlakem! Dlouhá chvíle se může dostavit co nevidět. Tyhle starosti však
můžete hodit za hlavu, pokud budete mít s sebou Auto-Bingo, s touto hrou
vám cesta uteče jako voda. Během hledání správného objektu do své Bingo
karty zapomenou všichni hráči velice rychle, jak dlouho už jsou na cestě i
kolik toho ještě mají před sebou.
Oproti klasickému bingu nečekají hráči na čísla, ale pozorně hledají objekty
v okolní krajině, kterou projíždějí. Komu se podaří vyškrtat pět objektů
v řadě, zavolá „BINGO!“ a stane se vítězem.
Balení obsahuje 3 fixy, 6 smazatelných hracích karet a pravidla hry.

MOSAIX
Postupně hází všichni hráči všemi 4 kostkami a podle svého uvážení je
sestaví do libovolné formace, symboly tohoto seskupení si všichni hráči
napíší do tabulek na svých kartách. Každý z hráčů se pokouší utvořit
v tabulce co největší seskupení stejných symbolů, aby získal na konci hry
co nejvíc bodů.
Balení obsahuje 4 přepisovatelné hrací karty, 4 kostky se symboly, 4 fixy, 1
pravidla hry
TANGRAM
Tangramy nejsou hrou v pravém slova smyslu – spíš než to jsou filosofií,
stylem života. Za pomoci pouze 7 kamenů – jednoho čtverce, jednoho
rovnoběžníků a pěti trojúhelníků – můžete jednoduchým otáčením a
přeskládáváním vytvořit tisíce různých obrazců a postav. Příklady zahrnuté
v přiloženém sešitě jsou jen malým průřezem nezměrných možností
tangramů. Záleží jen na vás, co si s touto skládačkou počnete. Vaší fantasii
a tvořivosti se meze nekladou.
Balení obsahuje 7 hracích plošek a brožurku s více než 800 obrázky a
řešeními.
OSLÍK
Cílem každého z hráčů je co nejobratněji umístit všechny své tyčky na oslův
hřbet. Hráč, kterému se to podaří jako prvnímu, vyhraje hru.
Balení obsahuje dřevěného oslíka a tyčinky v různých barvách.
KOVOVÉ HLAVOLAMY
Záludná hra prověřující vaši zručnost. Pokud budete chtít ohromit své okolí,
není nic jednoduššího, než po vzoru kouzelníků dát nejdřív publiku
hlavolam zkusit.
Balení obsahuje 12 kovových hlavolamů a list s řešeními.

