
 


Ahoj páníčku, 

   vítám Tě v rodině chytrých psů Doglog. Trochu Tě tady provedu, abys 
věděl co a jak. Jmenuji se Barnabáš, jsem australský ovčák a miluju 
hraní logických her. Jsem moc rád, že jsme se zase rozrostli o dalšího 
člena. Za chvilku už nás bude jak psů:)  

Chtěl bych Ti tímto poděkovat, že jsi udělal radost sobě a hlavně 
dalšímu bráchovi chlupáčovi. Vždyť pro nás je hraní logických her 
nejenom skvělá zábava, ale i výborné mentální cvičení a v neposlední 
řadě se prohlubuje společný vztah chlupáč - páníček.  

S pozdravem 
Barnabáš Cheeky Perla Mahagon  

Podpis: 

#chytrypes 



A teď k samotnému hraní.  
Je to celkem snadná věc. Ale je nutné dodržovat jedno základní pravidlo a to platí jak pro 
hráče, tak pro páníčky. Pes, kočka, papoušek, králík nebo opice, no prostě žádný hráč 
nesmí hrát hru bez dozoru páníčka. Snadno se může stát, že nás, hráče, neúspěch naštve a 
raději místo hledání a mlsání odměn se pustíme rovnou do hry nebo hracích kamenů. Tomu 
musí páníček zamezit. Stává se to zejména v začátcích, když ještě pořádně nevíme co a jak.  

Všechno jednou začíná.. 
Hra začíná tím, že nám pod hrací kameny dáš nějakou dobrotu. Ale jako fááákt dobrou 
dobrotu. Pořádnou voňavou mlsku. Nemusíš úplně pod každý kámen, ale narovinu říkám, 
že je to pěkná pruda, když tam mlska není. Tohle plnění dobrotama dělej raději někde na 
kuchyňské lince, nebo mimo náš dosah, protože my, jak to vidíme, nemůžeme se udržet a už 
chceme hrát:). No a potom už to hlavně moc nezdržuj, dej mi hru na zem, tak abych měl 
kolem dostatek prostoru a pusť mě na ni.  

… a končí. 
Jakmile vyluštím poslední hrací kámen a dostanu se k ňamině, tak hra končí. Můžeš mi ji 
dát ještě jednou, dvakrát i třikrát. Ale to už budu tak unavený, že budu poté spát jak štěně. 
Nicméně nenechávej mi hru v dosahu, když už je prázdná. Já tam ty mlsky pořád cítím a to 
by ses taky mohli pěkně divit, co by se s ní stalo. Haf. 

Rady a tipy: 
Všechny hry jsou vyrobeny z MDF desky, dubového nebo bukového dřeva, bez barvení a 
jiných chemických úprav, bavlněného provázku a zdravotně nezavadného certifikovaného 
lepidla. Ke každé hře jsme Ti přibalili samolepící gumové nožičky. Ty pomáhají stabilitě a 
zamezí pohybu na kluzkém povrchu. Je jen na Tobě, zdali je chceš na spodní stranu hry 
nalepit.   

Kulaté hry (PIZZA, STARTER, ROLLS a CHEESE mají “ušiska”, za které nám můžeš hru 
pěkně přidržovat, ale není to úplně nutné. 

Pod kameny, které je zapotřebí odkrýt jako první dej atraktivnější odměnu, tak si my, 
pejskové, zapamatujeme, které máme zmáknout jako první a poté se dostat k těm dalším.  

Kam všude lze dát odměna, můžeš vidět ve videu v detailu každé hry na našem ehopu 
www.doglog.cz.  

Mohlo by se stát, že nějakým nedopatřením dojde k újmě na vyndavacím hracím kameni. 
Zuby, drápy, slinťáky, atd. Nevěš hlavu, o hru nepřijdeš. Jak jsme s páníčkem řekli v 
úvodu, jsi v rodině chytrých psů. A rodina si pomáhá. My prostě máme náhradní díly, stačí 
je objednat na e-shopu. 

Chceš se odlišit, nebo jen dát vyzkušet chlupáči jiné hrací kameny? Láká Tě jiný tvar, nebo 
materiál? Chceš si dát hru do prima baťůžku z přírodní bavlny, aby se z ní nic neztratilo a 
mohl jsi ji snadno kamkoliv nosit s sebou? I na tohle u nás v rodině myslíme. Tak neváhej a 
dej tlap na www.doglog.cz. 

Kdyby Ti přeci jen nebylo něco zcela jasné, nebo jsi nás chtěl pochválit či pokárat, zavolej 
mému pánečkovi Michalovi na telefon +420 720 312 224, nebo mu napiš e-mail na 
info@doglog.cz. On je fakt moc fajn a rád si s Tebou popovídá. 

No a na závěr bych  Ti chtěl říci, že Tvého chlupáče rád někdy vyzvu na souboj v hraní 
našich her na čas. Tak to poctivě trénujte, ať mám pořádného soupeře. Něco mi říká, že se 
to bude jmenovat DOGLOG Race, ale to se vše ještě včas dozvíš z našeho facebooku a 
instagramu @chytrypes, @doglog.
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