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MitroCZECH     Váš spoluhráč pro vylepšování deskových her a 3D tisk. 

 Insert pro hru SPÍCÍ BOHOVÉ (2020) 

Popis výrobku 

Insert je určen pro roztřídění, uložení A skladování herních komponent. Pro rychlejší rozložení hry, 

pohodlnější hraní a jednoduché uložení rozehrané kampaně a následné znovuhraní hry Spící Bohové. 

Po vložení všech níže popsaných dílů insertu do krabice se před krabičky poz. 16 a 17 a zároveň na 

krabičky žetonů, se položí Deska lodi na tuto desku položte všechny ostatní sešity a pravidla hry. 

 

Seznam všech 17 dílů a jejich popis: 

1. 1x box pro karty úkolů.  

 

2. 1x box pro uložení karet událostí. Box je rozdělen pro každý typ události. 

 

3. 1x box pro uložení karet nákupu 

 

4. Box pro uložení karet Dobrodružství. 

 

5. Box na uložení karet Nepřátel 

 

6. 9x krabička posádky. Každá krabička je pro každého člena posádky zvlášť.  

- Slouží pro umístění žetonu Souhry, karet schopností a desky člena posádky  

 

7. Krabička pro uložení karet úrovní postav 

 

8. Krabička pro uložení karet Schopností 

- horní oddělávací část můžete používat jako krabičku pro odhazování karet. 

 

9. Krabička pro uložení karet dokončených úkolů kampaně. 
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10. 1x box pro uložení žetonů Únavy a 1x box pro uložení žetonů Hledání 

- Druhou části boxu s žetony průzkumu použijte pro prohledané žetony. 

 

11. Krabička pro uložení speciálních žetonů kampaně  

- potápěč, dinosauří vejce, mořský had, lektvar a karta Přístavu 

 

12. Krabička pro uložení 5 typů žetonů Surovin 

- Maso, zelenina, obilí, materiál a artefakty 

 

13. Krabička pro uložení žetonů stavu Nízká morálka a žetony Průzkumu 

 

14. Krabička pro uložení 4 typů žetonů stavů 

- Otrava, šílenství, strach a slabost 

 

15. 2x krabička pro uložení namíchaných karet událostí umístěných na desce lodi. 

- Jedna krabička je jako dobírací balíček a druhá slouží pro uložení zahraných událostí 

 

16. Krabička pro uložení dřevěných i papírových žetonů zranění a pro umístění žetonů mincí  

 

17. Krabička pro uložení modelu lodi, žetonů a kostiček 

- Žetony rozkazů a kapitána 

- Kostičky poškození lodi a bojových akcí 

Pro lepší představu a návod na uložení desek Velitelů a ostatních komponentů doporučuji zhlédnout 

video-návod na youtube kanále MitroCHZECH, nebo můžete přímo načíst QR kód. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Materiál PLA, ze kterého je Váš výrobek vyroben, by neměl být vystavován teplotám nad 55°C. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů a 

vyhněte se působení přímého slunce - hrozí deformace. 

Zacházejte s ním obezřetně, není to hračka a při použití síly či pádu se může nevratně poškodit. 

Výrobek není určen pro děti mladších 3 let. 

Údržbu je možné provádět hadříkem namočeným ve vlažné vodě. 
 
PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná) je biologicky plně odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo 
bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu sodném. 


