
START HRY:
Hra pro dva, až ideálně čtyři hráče od pěti let. 
Hra obsahuje:   

 herní plán,

 25 �gurek (1 x Jožin, 3 x 8 barevně odlišených lovců),

 2 dřevěné herní kostky,

 návod.

Před zahájením hry si určete role pomocí kostky. Kdo hodil nejvíce, stává 
se Jožinem, ostatní hráči si rozdělí „lovce“ podle barev. 

Pro všechny platí zásada, že je povinnost při každém hodu táhnout, po 
šestce házet ještě jednou a že při opakování hodu po šestce se hozené 
body nesčítají. 

CÍL HRY:
Jožine, tvým cílem je udržet se až do konce hry a postupně vyházet nebo 
stáhnout do bažiny všechny honce. 

Milí lovci, vaším cílem je být právě tím, který vyhodí Jožina. 

Jožine, zahajuješ hru. Postav se na kámen (libovolné šedé políčko), hoď 
kostkou a proveď tah. Pohybuješ se celou hru ve směru hodinových 
ručiček v temné bažině, tj. po vnitřním okruhu. Jen občas vykoukneš 
a ulovíš si nějakého z lovců.   

Lovci, vy se pomalu připravujete na lov. Každý si nasaďte �gurku na své 
startovací políčko v barvě �gurky. Hoďte postupně kostkou a udělejte 
první tah. Vy se pohybujete celou hru po vnějším okruhu, ve zdánlivém 
bezpečí dřevěných lávek, kamenů a travnatých ostrůvků.

Na každém políčku ve hře smí stát právě jeden lovec. Každého dalšího 
lovce můžete nasadit do hry pouze po hození šestky a v případě, že je 
vaše startovací políčko prázdné. Pokud nemáte žádného lovce v akci, 
můžete před nasazením házet 3x. 

Jožine, v průběhu pořád obíháš bažinou a v případě, že: 
 hodíš šestku, odskáčeš šest, házíš a skáčeš znovu,

 skočíš na travnaté zelené políčko, vyhodíš každého vetřelce, který tam 
právě stojí, i toho, kdo na políčko přijde v momentě, kdy tam stojíš ty,

 skočíš na oranžové políčko, posuneš otočným kolem o tolik dílků, 
kolik jsi právě hodil na kostce, aby ses na oranžové políčko dostal. 
Pokud jsi hodil 1-5, točíš ve směru hodinových ručiček, pokud jsi 
hodil 6, pak točíš ve směru opačném. A pozoruješ, jak lovci 
postupně mizí v bažině,

 skočíš na kámen (šedé políčko), jsi ohrožen ulovením.

Lovci, obíháte stále po vnějším okruhu a v případě, že: 
 hodíte šestku, můžete poslat na lov (nasadit �gurku) dalšího lovce 

nebo jít libovolným lovcem po herním plánu. Po šestce posouváte 
svého lovce a házíte ještě jednou, 

 přijdete na travnaté zelené políčko, hrozí vám sežrání. Sežráni 
budete, když za vámi Jožin skočí nebo když už na vás Jožin na 
políčku číhá ve chvíli vašeho příchodu,

 přijdete na kámen (šedé políčko), Jožin na vás skočí a sežere vás. 
Pokud tam přijdete ve chvíli, kdy už tam Jožin je, ulovíte ho a hra končí,

 nemáte jak táhnout, protože hod kostky určil políčko, které je již 
obsazené, přikrčte se a tiše počkejte do dalšího kola.   

Lovci, jste sice na lovu, ale sami jste lovnou zvěří. Pokud stojíte na lávce, 
která se propadne, mizíte nenávratně v bažině. Do bažiny zahučíte 
i v případě, že vám to určí hod kostky a vy nemůžete postupovat jiným 
lovcem. Může se vám stát, že si budete vybírat, jestli skočíte do bažiny nebo 
se necháte sežrat Jožinem. Rozhodnutí necháme, milí dobrodruzi, na vás.  

VYHAZOVÁNÍ: 
Jožine, vetřelce sežereš vždy na travnatých zelených políčkách (ať už tam 
stojí při tvém příchodu nebo tam přijdou a ty už na ně čekáš) nebo na 
kamenech (šedých políčkách), když tam na tebe čekají. 

Lovci, vy máte jedinou šanci chytit Jožina, a to když je na kameni (tady je 
s ním amen). Jedině tehdy dostanete půl JZD, předsedovu dceru a pěkný 
balík peněz ze ZOO. 

KONEC HRY: 
Hra končí dvěma způsoby:

1. Ulovením Jožina, v tomto případě vyhrává lovec, který Jožina ulovil. 

2. Situací, kdy je ve hře stejně nebo méně lovců, než je hráčů (bez 
Jožina). V takovém případě lov končí, lovci berou nohy na ramena 
a vítězí Jožin. Příklad: Hrají 3 hráči (2 lovci a jeden Jožin). Hra končí 
v momentě, kdy je ve hře (počítají se i nenasazení lovci) 2 a méně lovců.  

Pokud vyhraje Jožin, stává se v další hře Jožinem opět ten, kdo při 
rozhozu hodí nejvyšší číslo na kostce. Pokud vyhraje honec, pak je 
Jožinem v další hře právě on. 

Pomalu se smráká a lehounce mží. Blíží se jasná a studená noc, která je hlavně pro Pražáky kempující v okolí Vizovic velmi 
nebezpečná. Nastávají ideální podmínky pro Jožina, aby vylezl z temného močálu na lov. A pro vás, lovce, přichází okamžik 
pravdy. Přilákáni krásou předsedovy dcery, velikostí místního JZD i odměnou za dopadení Jožina se za chvíli vrhnete do 
boje, který pravděpodobně prohrajete. Jožinovy důmyslné pasti i Jožin sám vás vyřídí, než byste řekli lovečák. 
Napravo od vás zahoukal sýček a z bažiny vás ovál zatuchlý chlad. Zbývá poslední otázka. Stojí vám ty dobré love za to...?

navod

Kdo by nepamatoval písničku:
  Jožin z bažin
  od Ivana Mládka

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jozin - navod_2016.pdf   1   22. 8. 2016   14:34:12


