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Pony Primer
Vítejte u My Little Pony Collectible Card Game! MLP: CCG je
zábavná a napínavá hra založená na světě My Little Pony: Frienship
is Magic. Ve hře hráči na sebe přebírají role poníků podstupující
výzvy v magické zemi Equestrie.

Tento návod vám nastíní základy karetní hry My Little Pony:
Collectible Card Game skrz ukázkovou hru.

 K započatí hraní použijte přiložených 15 karet, mince a nebo jiných
počítadel.

Začínáme
Ještě než se ponoříme do pravidel, proberme si tuhle hru od začátku:

Cílem hry je být prvním hráčem, který nasbírá 15 bodů.

Hlavním způsobem získávání bodů je řešení Problémů.

Problémy jsou reprezentovány kartami s Problémy, jako je ta na
obrázku níže:
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Pro vyřešení Problému musíte splnit jeho požadavky, které určují
jakou barvu a kolik energie potřebujete, abyste Problém vyřešili.

Pro příklad, na tento určitý Problém potřebujete 2 Fialové (     ) a 2
od jakékoli barvy kromě fialové (      ) abyste ho mohli úspěšně
vyřešit.

Ovšem váš Problém může také řešit váš protihráč. Na opačné
straně karty, jsou uvedeny požadavky na řešení pro vašeho
soupeře, ty nepožadují žádné určité barvy, ale pouze kolik energie
je potřeba. Například u tohohle Problému musí soupeř pro vyřešení
využít 5 energie jakékoli barvy (     ).

Chcete-li čelit některému Problému, musíte mít postavy na něm
uvedené se správnými barvami a energií ke splnění.

Každá charakterová karta má označení barvy a energie.

Cena     Energie Barva

Tenhle charakter má
například barvu fialovou a
2 energie, které jsou na
kartě značeny jako

Všimněte si, že postavy
jsou rozděleny do šesti
různých barev – každá
odpovídá jedné ze šesti
hlavních postav z televizní
show Friendship is Magic.

Ve hře jsou dva typy
postav: Hlavní postavy
(kterými začínáte hrát a
jsou oboustranné) a Přátelé
(které hrajete z ruky).

Cena     Energie Barva Tahle karta Přítele je modrá
a má 2 energie, což je
zaznačeno na kartě jako

Pro zahrání téhle karty z
ruky, musíte zaplatit její
cenu vyjádřenou v Akčních
žetonech.

Pro příklad, tahle karta stojí
.    , takže pro její použití ve
hře musíte použít 2 Akční
žetony.

Akční žetony jsou v průběhu
hry využívány k několika
rozdílným činnostem a jsou
rozdělovány na začátku
každého kola.

Když vyřešíte Problém, vyhráváte bod do skóre. Pamatujte: pro výhru
je potřeba 15 bodů.

Dostanete bod za každé kolo, kdy řešíte daný problém, dokud ho váš
soupeř nevyřeší také. Poté je Problém vyřešen a nahrazen novým.

Nyní již máte obecný přehled, pojďme se tedy připravit ke hře!

Problém vyžaduje 2 fialové (      ) a 2 ne-fialové (      ). Pokud
zahrajete těmito dvěma postavami společně na tenhle Problém,
budete mu čelit s využitím 2 fialové (      ) a 2 modré energie (      ).



Jah hrát
Pro tuto ukázkovou hru jsou potřeba dva hráči:

l Fluttershy hráč používá Fluttershy balíček, balíček Problémů

a Mane postavu (označenou jako "Deck A" na spodní části
každé karty).

l Twilight Sparkle hráč používá Twilight Sparkle balíček,
balíček Problémů a Mane postavu (označenou jako "Deck B"
na spodní části každé karty).

Před začátkem hry se dohodněte, který hráč bude hrát za Fluttershy a
který za Twilight Sparkle.

Během ukázkové hry, kdy jeden nebo dva hráči potřebují nějaký
průběh, to bude vypadat takto:

 >  Aktivita a průběh, kterého byste se měli držet.

Příprava karet
Pro přípravení si své první ukázkové hry se řiďte těmito kroky:

1. Jako první vytiskněte a vystřihněte karty z tohoto dokumentu.

2. Dále karty rozdělte na Balíček A (žlutý a bílý balíček Fluttershy) a
Balíček B (fialový a modrý balíček Twilight Sparkle).

3. Dejte každému hráči skórový posuník a tahové karty.

4. Každý hráč vyčlení určitý počet karet a to následovně.

Fluttershy hráč vyčlení následující karty:

l Fluttershy, caring and kind (všimněte si, že tato karta Mane
postavy má dvě strany; umístěte "Startovní" a "Posílenou"
stranu zády k sobě)

l Rarity, The Generous

l Fluttershy, The Kind

l Precise Instructions (karta Problému)

Twilight Sparkle hráč vyčlení následující karty:

l Twilight Sparkle, Magic Tutor (všimněte si, že tato karta Mane
postavy má dvě strany; umístěte "Startovní" a "Posílenou"
stranu zády k sobě)

l Rainbow Dash, Weather Team

l Rainbow Dash, The Loyal

l Preparing Potions (karta Problému)

5. Každý hráč rozdělí zbývající karty do balíčku Problémů (obsahujícího
karty s Problémy) a losovacího balíčku (obsahujícího všechny ostatní
karty), a následně zamíchá svůj losovací balíček.

6. Fluttershy hráč položí karty Rarity, The Generous a Fluttershy, The
Kind předními stranami dolů na vrchol svého losovacího balíčku a
Precise Instructions na vrchol svého balíčku Problémů. Twilight Sparkle
hráč rovněž umístí své karty Rainbow Dash, Weather Team a Rainbow
Dash, The Loyal předními stranami dolů na vrchol svého losovacího
balíčku a Preparing Potions na vrchol svého balíčku Problémů.

Předpříprava hry
Jakmile budou karty připravené, můžeme začít s přípravou hry.

Hráči se posadí proti sobě ke svým stranám stolu. Hrací zóna je
sestavena nějak takhle: (obrázek)
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>  Doprostřed stolu umístěte malou hromádku korálků nebo mincí, které
budou skloužit jako akční tokeny.

>  Oba hráči umístí své Mane postavy "Startovními" stranami nahoru do
svých vlastních oblastí.

>  Oba hráči umístí své losovací balíčky a balíčky Problémů vrchními
stranami dolů na na obrázku vyznačená místa a následně obrátí horní
karty ze svých balíčků Problémů vrchními stranami nahoru a natočí je
tak, aby čelily svým majitelům (horní karta s Problémem Twilight
Sparkle hráče je Preparing Potions a horní karta s Problémem
Fluttershy hráče je Precise Instructions).

>  Oba hráči uspořádají své tahové karty přes skórový posuvník tak,
aby hrany směřovaly na nulu a dvojku.

>  Oba hráči si líznou šest karet.

Hraní hry
V naší ukázkové hře začíná Twilight Sparkle hráč.

Je tu pět fází hráčova tahu. Jsou to, ve správném pořadí, Přípravná
fáze, Troublemakerská fáze, Hlavní fáze, Skórovací fáze a Konečná
fáze. Přestože jsme se v této ukázce nedostali do podrobností, o fázích,
troublemakerech a dalších věcech se můžete více dozvědět přečtením
online příručky na: http://enter-play.com/products/mlpccg.html.

Tah 1 (Twilight Sparkle)
Na začátku svého tahu si hráči obvykle líznou kartu a získají akční
tokeny. Avšak první hráč si v prvním tahu kartu nelíže. Proto si tedy
Twilight Sparkle hráč v tomto tahu nelízne kartu, ale obdrží tokeny.

Hráči obdrží určitý počet tokenů založený na nejvyšším skóre hráče ve
hře. Skórový posuvník vám řekne, kolik akčních tokenů každý hráč
obdrží ve svém tahu.

Pokud je tohle nejvyšší
skóre ve hře...

...tak tohle je, kolik
akčních tokenů
dostaneš.



Na začátku hry je nejvyšší skóre mezi hráči, samozřejmě, nula.

Na kartě s tabulkou skóre najdete řádek s 0 ve sloupci Bodů. Ve
stejném řádku najdete číslo ve sloupečku Akčních žetonu, zde 2. To
znamená, že když je nejvyšší skóre ve hře 0, hráči na začátku svých kol
dostávají 2 Akční žetony.

>  Hráč Twilight Sparkle si bere 2 Akční žetony uprostřed stolu.

>  Hráč Twilight Sparkle platí 2 Akční žetony a vyloží Rainbow Dash,
The Loyal ze své ruky na soupeřovu kartu Problému Precise
Instructions.

Správně zahraná karta vypadá takto:

Karty Přátel můžete vyložit na vlastní problém, soupeřův problém či do
vlastní domovské oblasti pro pozdější použití.

V tomto případě hráč Twilight Sparkle vyložil Rainbow Dash, The Loyal
na soupeřův problém. Hráč Twilight Sparkle má nyní na Problému
Precise Instructions sílu 2 od Přítele s modrou (     ) z celkem potřebné
síly 5 jakékoliv barvy.

Hráč Twilight Sparkle nyní nemá ve své Hlavní fázi žádné Akční žetony
ani další proveditelné kroky. Nyní si povíme o získávání bodů na konci
každého kola.

Získávání bodů
K získání bodů se podívejte na všechny Problémy ve hře a určete, jestli
na kterémkoliv z nich plníte jejich požadavky na vyřešení. Splnění
požadavku na vyřešení je nazýváno Konfrontací problému. Hráč
Twilight Sparkle má karty ve hře pouze na problému Precise
instructions, takže se podíváme na tento problém.

Tento problém vyžaduje dohromady sílu 5 jakékoliv barvy ke
konfrontaci. Hrác Twilight Sparkle zde má pouze sílu 2, takže požadavky
nejsou splněny a nedochází zde k žádnému získání bodů.

To je jediná věc, kterou hráč Twilight Sparkle muže ve své Skórovací
fázi provést, takže se přesuneme k poslednímu kroku kola, Konečné
fázi, kde se předává hra vašemu protihráči.

Kolo 2 (Fluttershy)
Nejvyšší skóre ve hře je stále 0. Hráč tedy dle kartičky se skóre dostane
na začátku svého kola 2 Akční žetony.

>  Hráč Fluttershy dostává 2 Akční žetony a líže si kartu.

Nyní je na hráči Fluttershy, aby shromáždil nějakou sílu u Problému
Precise instructions.

>  Hráč Fluttershy platí 2 Akční žetony a vykládá Rarity, the Generous na
Problém Precise instructions.

Hráč Fluttershy má nyní na Precise Instructions sílu 2 v bílé barvě (     )a
nemá žádné další Akční žetony.

Získávání bodů
Prověřme, zda hráč Fluttershy úspěšně konfrontuje některý z obou
Problémů ve hře.

Hráč Fluttershy má na Problému Precise Instructions sílu 2 v bílé barvě,
ale tento problém vyžaduje sílu 2 v bílé a 2 nebílé (      +      ), takže
nemůže být konfrontován. Hráč nemá žádné karty na druhém Problému
a v tomto kole nedochází k žádnému získání bodu.

Kolo 3 (Twilight Sparkle)
>  Hráč Twilight Sparkle dostává 2 Akční žetony a líže si kartu.

Kromě vykládání karet z ruky muže hráč vydat akční žetony i za jiné
věci, jak je uvedeno na kartě s popisem kola.

Například může zaplatit 2 Akční žetony za pohnutí postavou (včetně
Hlavní postavy) z jedné ze svých oblastí ve hře do jiné.

>  Hráč Twilight Sparkle platí 2 Akční žetony za přesun své Hlavní
postavy Twilight Sparkle na svůj Problém Preparing Potions.

Získávání bodů
Požadavky na vyřešení Problému Preparing potions jsou 2x fialová a 2x
nefialová síla (      +      ). Hráč Twilight Sparkle má sílu 1 fialová (     ) z
Hlavní postavy Twilight Sparkle. Hráč má modrou sílu 2 (     ) z celkově
potřebných 5 na Problému Precise Instructions a nemůže konfrontovat
ani jeden z Problémů. Nedochází k žádnému získání bodu.

Kolo 4 (Fluttershy)

Získávání bodů

>  Hráč Fluttershy dostává 2 Akční žetony a líže si kartu.

>  Hráč Fluttershy platí 2 akční žetony za vyložení Fluttershy, The
Kind na Problém Precise Instructions.

Podívejme se, zda hráč Fluttershy muže konfrontovat některý z Problémů ve
hře.

Na problému Precise Instructions jsou jeho požadavky (      +      ) splněny.
Hráč Fluttershy konfrontuje Problém! (Poznámka: Problém ještě není vyřešen,
nýbrž zůstává ve hře.)

Jestliže konfrontujete problém, získáváte jeden bod. Pokud jste navíc první
hráč konfrontující tento konkrétní problém, dostáváte bonusové body daného
Problému. Hráč Fluttershy konfrontoval Precise Instructions jako první, dostane
tedy bonusové body uvedené na Problému Precise Instructions (tedy 1 bod),
což hráče posouvá na 2 body.

Hráč Fluttershy si na kartě skóre odkryje řádek se 2 body a ukončí své kolo.
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Tah 5 (Twilight Sparkle)
Oba hráči nyní začnou na začátcích svých tahů dostávat 3 Akční
žetony. To protože nejvyšší skóre ve hře se posunulo z 0 na 2. Vše
zjistíte podle skórového posuvníku, které vám řekne kolik si vzít
Akčních žetonů podle toho, jaké je na začátku každého tahu nejvyšší
skóre ve hře.

>  Hráč Twilight Sparkle obdrží 3 Akční žetony a lízne si horní kartu jeho
balíčku.

Podívejme se na kartu Rainbow Dash, Weather Team která se nachází
v ruce hráče Twilight Sparkle. Na této kartě se nachází něco, o čem
jsme se ještě nezmiňovali. Tato karta má barevnou podmínku
(požadovaná barva), nacházející se hned pod cenou Akčních žetonů,
která musí být splněna předtím, než může být karta zahrána.

Pokud má karta barevnou podmínku, hráč přidávající kartu do hry musí
mít požadované množství síly dané barvy v daném okamžiku ve hře. V
tomto případě karta  Rainbow Dash, Weather Team požaduje po hráči,
aby měl alespoň sílu dvě od charakterů s modrou (     ), která je
poskytnuta kartou Rainbow Dash, The Loyal. Barevná podmínka karty
může být splněna pomocí síly poskytované vícero kartami.

> Hráč Twilight Sparkle utrácí tři Akční žetony k zahrání Rainbow Dash,
Weather Team z jeho ruky na Problém Precise Instructions.

Požadovaná
barva

Bodování (Scoring)
Hráč Twilight Sparkle má sílu tři z Rainbow Dash, Weather Team  na
Precise Instructions a sílu 2 z Rainbow Dash, The Loyal. Hráč Twilight
Sparkle úspěšně řeší tento problém a dostává 1 bod.

Utkání na problému (faceoff)
Oba hráči řeší stejný Problém během Bodovací fáze jednoho z hráčů.
Pokud se toto stane, nastává Utkání na problému (neboli Problem
faceoff). Projděme si jednotlivé body utkání:

Zaprvé, každý hráč spočítá sílu svých charakterů na Problému, na
kterém se Faceoff odehrává:

l Hráč Twilight Sparkle má sílu 5: 2 z Rainbow Dash, The
Loyal a 3 z Rainbow Dash, Weather  Team. (Všimněte si, že
hráč Twilight Sparkle nedostává sílu z karty hlavní postavy
Twilight Sparkle která je na problému Preparing Potions
protože není na Problému, na němž se Faceoff odehrává).

l Hráč Fluttershy má sílu 4: 2 z Rarity, The Generous a 2 z
Fluttershy, The Kind.

Když jsou součty sil spočítány, každý hráč otočí horní kartu jeho
lízacího balíčku, a odhalí její sílu v horním pravém rohu. Toto číslo je
přičteno k součtu síly.

>  Každý hráč otočí horní kartu jeho lízacího balíčku a přičte sílu této
karty k jeho součtu síly.

Protože balíčky nejsou stabilní po prvních dvou kartách, karty, které si
líznete, budou náhodné. Přičtěte jejich hodnoty síly k součtům
jednotlivých hráčů a znovu porovnejte celkovou sílu. Pokud nastala
remíza, opakujte tento krok, dokud nebude prolomena.

Pokud vyhrajete faceoff na Problému, dostanete body určené
bonusem uvedeným na Problému. Precise Instructions má bonus 1,
tudíž hráč, který vyhrál utkání dostane toto kolo 1 bod navíc.

Na konci utkání jsou všechny karty otočené z líbacího balíčku během
utkání umístěny na spodek balíčku jejich majitele.

>  Oba hráči umístí karty, které otočili během utkání na spodek jejich
balíčků.

Poté, co se na Problému odehraje Faceoff, je Problém vyměněn.
Navíc jsou všechny charaktery z tohoto Problému poslány do domova
jejich hráče. (Všimněte si: hlavní postava Twilight Sparkle zůstává na
problému Preparing Potions.)

>  Hráč Fluttershy mění Problém Precise Instructions tak, že ho umístí
na spodek jeho balíčku Problémů, a odhaluje novou horní kartu jeho
balíčku Problémů.

>  Pošlete postavy obou hráčů na problému Precise Instructions do
jejich domovů.

Zakončení
Pokud by toto byla standardní hra, hráči by pokračovali ve hře hraním
karet, hýbáním postavami, konáním akcí a utkáními dokud by jeden z
hráčů neobdržel 15 bodů. První hráč, který získá 15 bodů, vyhrává
hru. (Pokud si to přejete, můžete dál hrát pomocí primeru a pravidel z
webu Enterplay.)

Tento primer je základním přehledem hry. O hře se více můžete
dočíst na webu Enterplay http://enter-play.com/products/mlpccg.html.
Můžete se dozvědět o roztodivných druzích karet, strategií a pravidel.
Mezitím si užijte učení se a hraní My Little Pony Collectible Card
Game!












