
ARCHA NOVA – RYCHLÝ STARTARCHA NOVA – RYCHLÝ START
Tento dvojlist představuje náš strategický tip začínajícím hráčům, jaké karty zvolit pro první partii a jaké kroky provádět do první a do druhé 
přestávky, abyste co nejrychleji pronikli do mechanismů hry a objevili nejdůležitější vzájemné kombinace. Balíčky pro jednotlivé hráče nejsou 
dokonale vyrovnané, ale umožní skutečně hladký start všem.

Příprava hry: Postupujte jako obvykle, na pozici 1 vyložte kartu akce Zvířata, na pozici 2 kartu akce Karty. Ostatní karty akcí vyložte na 
zbylé pozice 3 až 5 náhodně. Poté si každý hráč vezme do ruky jednu z dále uvedených sad konkrétních karet včetně jedné konkrétní karty 
závěrečného vyhodnocení. Rozhodování, které karty si nechat, odpadá. Obdržené karty základních projektů vyložte pod desku asociací. 
V sólové hře a hře dvou hráčů doplňte pod desku další karty základních projektů do počtu 3 náhodným losováním.

Pokud nebudete moci některý doporučený krok provést, protože příslušná karta akce nebude na potřebné pozici, proveďte 
namísto toho akci Karty.

Hráč 1Hráč 1
Karty zvířat: Guaréza pláštíková (č. 455), Varan bělohrdlý (č. 472), Slepýš křehký (č. 488)

Karta sponzorů: Herpetoložka (č. 237)

Karta závěrečného hodnocení: Skalní park (č. 010)

Tipy pro první tahy:
Do první přestávky:

1.  Proveďte akci Asociace v síle min. 3 a vezměte si žeton partnerské zoo Afrika.

2.  Proveďte akci Sponzoři v síle min. 4 a zahrajte kartu sponzorů Herpetoložka. Obdržíte 3 p, protože je na ní samotné symbol .

3.  Proveďte akci Stavby v síle min. 2 a postavte si standardní výběh o velikosti 2 za 4 p. Umístěte ho tak, aby sousedil s vaším kioskem 
a políčkem skal.

4.  Proveďte akci Zvířata v síle 5 a zahrajte 2 karty zvířat, guarézy pláštíkové za 10 p a varana bělohrdlého za 9 p (u každé budete mít slevu 3 p 
za partnerskou zoo), následně získáte za svou kartu sponzorů 3 p, protože jste zahráli kartu se symbolem  (varana).

Po první přestávce:

Podpořte projekt Afrika provedením akce Asociace v síle 5. Vezměte kostičku z jednoho ze 4 horních políček vlevo na svém panelu, čímž si 
zajistíte pravidelný příjem.

Hráč 2 Hráč 2 
Karty zvířat: Pižmoň severní (č. 437), Lama krotká (č. 439), Sova pálená (č. 513)

Karta sponzorů: Expertka na malá zvířata (č. 229)

Karta závěrečného vyhodnocení: Zoo malých zvířat (č. 002)

Tipy pro první tahy:
Do první přestávky:

1.  Proveďte akci Asociace v síle min. 3 a vezměte si žeton partnerské zoo Amerika.

2.  Proveďte akci Stavby v síle min. 4 a postavte si standardní výběh o velikosti 4 za 8 p.

3.  Proveďte akci Sponzoři v síle 5 a zahrajte kartu sponzorů Expertka na malá zvířata.

4.  Proveďte akci Zvířata v síle 5 a zahrajte 2 karty zvířat, pižmoně za 10 p (sleva 3 p za partnerskou zoo) a lamu za 4 p (sleva 3 p za 
partnerskou zoo a 3 p za kartu Expertka na malá zvířata). Za lamu neotáčejte destičku výběhu obsazenou stranou vzhůru, protože má efekt 
Stádo a lze ji „umístit do výběhu“ k pižmoňovi.

Po první přestávce:

Podpořte projekt Býložravci provedením akce Asociace v síle 5. Vezměte kostičku z jednoho ze 4 horních políček vlevo na svém panelu, čímž 
si zajistíte pravidelný příjem.

Karta základního projektu ve hře:  
Afrika (č. 103)

Colobus guereza
GUERÉZA PLÁŠTÍKOVÁ

1313

Mazanost
V NÁVAZNOSTI smíte přemístit 
svou libovolnou kartu akce 
na pozici 1  .

3

455

455

6

Varanus albigularis
VARAN BĚLOHRDLÝ

1212

Slunění 3
Smíte prodat až 3 karty z ruky, 
každou za 4 .

12

5

472

Anguis fragilis – téměř ohrožený druh
SLEPÝŠ KŘEHKÝ

44

01

2

488

4

HERPETOLOŽKA

:: 33

 Za každý symbol  
na kartě, kterou zahraje kdokoli, 
obdržíte z banku 3 .

237

Získáváte  dle počtu 
symbolů skály ve své zoo.

SKALNÍ PARK

010

 1 3 5 7

 1 2 3 4

Musíte mít ve své zoo min. uvedený 
počet symbolů Afriky.

AFRIKA

5 3 2

55 44 22
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Karta základního projektu ve hře:  
Býložravci (č. 111)

Ovibos moschatus
PIŽMOŇ SEVERNÍ

1313

Magnet na sponzory
Vezměte si do ruky všechny 
karty sponzorů z nabídky.

4

437

437

5

Lama glama
LAMA KROTKÁ

1010

Stádo 2
Může sdílet výběh 
o velikosti 2+  s jiným .

2

439

439

4

Tyto alba
SOVA PÁLENÁ

1212

Bystré smysly 4
Doberte si 4 karty z balíčku, 
dvě si vezměte do ruky, 
ostatní odhoďte.

1

513

513

3

5 2- --33

EXPERTKA NA MALÁ ZVÍŘATA

 Náklady karet malých zvířat 
jsou pro vás nižší o 3 .

12-

229

Získáváte  dle počtu 
karet malých zvířat ve své zoo.

ZOO MALÝCH ZVÍŘAT

002

 3 6 8 10

 1 2 3 4

2-

2-

Musíte mít ve své zoo min. uvedený 
počet symbolů býložravců.

BÝLOŽRAVCI

5 2

55 44 22

4
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Hráč 3Hráč 3
Karty zvířat: Tygr sumaterský (č. 407), Medvěd pyskatý (č. 408)

Karty sponzorů: Vědecký institut (223), Sponzor šelem (č. 234)

Karta závěrečného vyhodnocení: Sponzorovaná zoo (č. 008)

Tipy pro první tahy:
Do první přestávky:

1.  Proveďte akci Asociace v síle min. 3 a vezměte si žeton partnerské zoo Asie.

2. Proveďte akci Zvířata v síle min. 2 a zahrajte kartu medvěda za 11 p (sleva 3 p za partnerskou zoo).

3.  Proveďte akci Sponzoři v síle min. 3 a zahrajte kartu sponzorů Sponzor šelem, za což hned získáte 1   za symbol  na kartě medvěda.

4.  Proveďte akci Stavby v síle min. 4 a postavte si standardní výběh o velikosti 4 za 8 p. Umístěte ho tak, aby sousedil s 2 políčky vody 
a překryl políčko s bonusem 5 p, které hned obdržíte z banku..

5.  Proveďte akci Sponzoři v síle min. 3 a zahrajte kartu sponzorů Vědecký institut jako přípravu na zahrání karty tygra, protože vyžaduje 
alespoň 2 symboly .

Po první přestávce:

Proveďte akci Zvířata v síle min. 2 a zahrajte kartu tygra za 23 p (sleva 3 p za partnerskou zoo). Podpořte projekt Šelmy provedením akce 
Asociace v síle 5. Vezměte kostičku z jednoho ze 4 horních políček vlevo na svém panelu, čímž si zajistíte pravidelný příjem.

Hráč 4Hráč 4
Karty zvířat: Agama límcová (č. 491), Sup hnědý (č. 499), Pelikán australský (č. 515)

Karta sponzorů: Ornitoložka (č. 238 – mimochodem, na loďce sedí Elizabeth Hargraveová, autorka hry Na křídlech)

Karta závěrečného vyhodnocení: Zoo velkých zvířat (č. 001)

Tipy pro první tahy:
Do první přestávky:

1.  Proveďte akci Asociace v síle min. 3 a vezměte si žeton partnerské zoo Austrálie.

2.  Proveďte akci Stavby v síle min. 4 a postavte si standardní výběh o velikosti 4 za 8 p. Umístěte ho tak, aby sousedil s 2 políčky vody 
a překryl políčko s bonusem 5 p, které hned obdržíte z banku.

3.  Proveďte akci Sponzoři v síle min. 4 a zahrajte kartu sponzorů Ornitoložka. Obdržíte 3 p, protože je na ní samotné symbol .

4.  Proveďte akci Zvířata v síle 5 a zahrajte 2 karty zvířat, pelikána za 10 p a agamy za 9 p (u každé budete mít slevu 3 p za partnerskou zoo), 
následně získáte za svou kartu sponzorů 3 p, protože jste zahráli kartu se symbolem  (pelikána). Pokud už hráč 1 zahrál kartu sponzorů 
Herpetoložka, obdrží 3 p za vaši kartu agamy se symbolem .

Po první přestávce:

Podpořte projekt Austrálie provedením akce Asociace v síle 5. Vezměte kostičku z jednoho ze 4 horních políček vlevo na svém panelu, čímž 
si zajistíte pravidelný příjem.

Odstřihněte po vyznačené lince, aby každý hráč mohl mít své tipy po ruce. H R A J E M E    S R D C E M

Karta základního projektu ve hře:  
Šelmy (č. 110)

Panthera tigris sumatrae – kriticky ohrožený druh
TYGR SUMATERSKÝ 

2626

4

2 81

407

Melursus ursinus – zranitelný druh
MEDVĚD PYSKATÝ

1414

Posílení: Asociace
V NÁVAZNOSTI smíte 
přemístit svou kartu Asociace  
na pozici 1  nebo 5 .

3

408

408

6

3

VĚDECKÝ INSTITUT

223

3

:: 1

SPONZOR ŠELEM

 Příjem:  
Máte-li ve své zoo 1/3/5 symbolů , 
obdržíte 3 / 6 / 9 .

XX
33
66
99

11
33
55

234

Získáváte  dle počtu 
karet sponzorů ve své zoo.

SPONZOROVANÁ ZOO

008

 3 6 8 10

 1 2 3 4

Musíte mít ve své zoo min. uvedený 
počet symbolů šelem.

ŠELMY

5 2

55 44 22

4
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Karta základního projektu ve hře:  
Austrálie (č. 105)

Chlamydosaurus kingii
AGAMA LÍMCOVÁ

1212

Sprint 1
Doberte si 1 kartu z balíčku.

12

5

491

Aegypius monachus – téměř ohrožený druh
SUP HNĚDÝ

1

1616

Mrchožrout 3
Zamíchejte odhazovací hromádku 
a doberte si z ní 3 karty. Jednu si 
vezměte do ruky, ostatní odhoďte.

5

6

499

Pelecanus conspicillatus
PELIKÁN AUSTRALSKÝ

1313

Akce: Stavby
V NÁVAZNOSTI smíte provést 
akci Stavby  .

4

5

515

4

ORNITOLOŽKA

:: 33

 Za každý symbol  
na kartě, kterou zahraje kdokoli, 
obdržíte z banku 3 .

238

Získáváte  dle počtu 
karet velkých zvířat ve své zoo.

ZOO VELKÝCH ZVÍŘAT

001

 1 2 4 5

 1 2 3 4

4+

4+

Musíte mít ve své zoo min. uvedený 
počet symbolů Austrálie.

AUSTRÁLIE

5 2

55 44 22

4
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