
Cíl hry:
Cílem hry je získání co největšího počtu bodů za shromážděné prvky během pohybu 
po trase na herní desce. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíc prvků.

Začátek hry:
Hry se mohou účastnit 2, 3 nebo 4 hráči. Hru zahajuje nejmladší hráč. Hráči se 
v hodu kostkou a posunu figurky střídají ve směru hodinových ručiček (další v řadě je 
vždy hráč po levé ruce).

Průběh hry:
Hráč hází kostkou a posouvá svou figurku po trase (s kulatými poli) v souladu 
s hozeným počtem teček na kostce. Hození „6“ neopravňuje k dalšímu hodu kostkou. 
Všichni hráči začínají hru od pole s červenou šipkou (první pole měsíce leden) 
a posouvá svou figurku po směru šipky. Při počítání posunu podle puntíků hozených 
na kostce se pole se šipkou počítá jako pole 1, následující pole jako 2, 3, atd. Pokud 
se na jedno pole postaví dva hráči, nenásleduje vyhození figurky hráče, který na 
tomto místě stál jako první. Hráči se pohybují neustále dokola po trase na herní 
desce. Neexistuje žádné pole, které ukončuje hru. Každý hráč, kráčející po trase, má 
možnost získat různé prvky hry. 

Prvky hry, které mohou hráči získat: 

1) dílky skládačky puzzle (s obrázky ročních období),
2) tabulky s názvem a číslem měsíce,
3) tabulky s názvem a číslem dne, 
4) kulaté žetony s obrázkem odpovídajícím určitému ročnímu období. 

Každý z těchto prvků lze získat, pokud hráč ukončí pohyb s figurkou na poli daného 
prvku. Při zastavení na poli se symbolem „?“ má hráč právo si zvolit ze všech prvků 
puzzle položených na stole. Pole se symbolem „?“, na které hráč postaví svou figurku, 
však musí mít v pozadí barvu shodnou s barvou figurky. Pokud dorazí na žluté pole 
se symbolem „?“ hráč s červenou figurku, nemá právo na volbu prvku ze skládačky 
puzzle. Pozor! Hráč si může vzít pouze takový prvek skládačky, který má na jednom 
nebo dvou svých okrajích proužek stejné barvy, jakou má figurka tohoto hráče. Prvky 
skládačky by měli hráči sbírat rychle, bez vybírání a rozmýšlení (aby se 
neprodlužovala hra). Skládání získaných prvků do skládačky mohou hráči provádět 
(na stole před sebou) v době čekání na další kolo.
Jiným prvkem, který lze získat na trase hry, jsou tabulky s názvem měsíce. Každý hráč 
může získat celkem až 12 tabulek s názvy a postupnými čísly všech měsíců. Každé 
pole na trase hry je „přiřazeno“ nějakému měsíci (po 3 polích pro každý měsíc). 

Pokud se hráč zastaví na nějakém poli, může sebrat tabulku s názvem měsíce, ke 
kterému je toto pole přiřazeno. Tabulky leží na stole názvem dolů a číslem měsíce 
nahoru. Hráč musí nahlas oznámit název měsíce, tedy že si bere tabulku např. 
S měsícem červen (neboť na takové pole postavil figurku) a že je to tabulka s číslem 
„6“, protože červen je šestým měsícem roku. Pokud se hráč splete v čísle měsíce, 
nesmí si tabulku vzít a hra se posouvá na dalšího hráče. Pokud hráč zapomene při 
svém tahu oznámit, že si bere tabulku s názvem měsíce, ztrácí na ni nárok. Šanci na 
sebrání další tabulky bude mít teprve v dalším kole. Hráč má právo si vzít tabulku 
s názvem měsíce také v případě, že se postaví na „své“ pole s písmenem „P“ a bere 
současně prvek skládačky. 
V případě, kdy figurka stojí na poli „žetonů“ (pole s obrázkem - např. listu), pak hráč 
získá nejen žeton, ale opět i tabulku s názvem jednoho měsíce. Tabulky s názvy 
měsíců si hráči skládají před sebe, jednu za druhou, podle správného pořadí. Pokud 
se hráč s figurkou zastaví na poli měsíce, jehož tabulku již má ve své sbírce, nemůže 
si vzít druhou tabulku se stejným názvem. Pokud se hráč zastaví na poli s obrázkem 
(včely, listu, květiny, atd.), má právo si vzít kulatý žeton s obrázkem, který odpovídá 
obrázku na navštíveném poli. Pokud se hráč zastaví na poli s obrázkem, jehož 
příslušný žeton již předtím získal jiný hráč, nedostane žádný žeton. Každý hráč musí 
kvůli vítězství získat také nejméně jednu tabulku s názvem dne v týdnu. Aby to bylo 
možné, musí hráč zastavit svou figurkou na poli se zkratkou názvu některého dne. 
Pole s názvy dnů se nacházejí uvnitř herního plánu.
Označení zkratek názvů dní: „PO“ - pondělí, „ÚT“ - úterý, „ST“ - středa, „ČT“ - 
čtvrtek, „PÁ“ - pátek, „SO“ - sobota, „NE“ - neděle.
Pro vstup na trasu se dny v týdnu je nutné odbočit z hlavní trasy (vnější) na jednu ze 
4 vnitřních tras. Na vnitřních trasách se lze pohybovat rovně, vlevo nebo vpravo, ale 
není možné se posouvat vzad. Při návratu na vnější trasu je nutné se dále posouvat ve 
směru hodinových ručiček. Hráč, který se postavil na pole s názvem dne, nahlas 
oznámí, číslo dne, které si bere. To odpovídá pořadí dne v týdnu (např. pondělí je 1. 
dnem, neděle je 7. dnem týdne). Pokud se hráč splete a vezme si tabulku s číslem, 
které neodpovídá názvu dne na poli, na kterém stojí se svojí figurkou, nesmí si tuto 
tabulku vzít. Maximálně smí hráč získat dvě tabulky s názvem dne, aby měli i ostatní 
hráči šanci nějakou získat.

Konec hry:
Hráč má právo ukončit hru (ale nemusí), pokud se mu podařilo zkompletovat 
a poskládat všechny prvky skládačky (puzzle) s rámečkem v barvě své figurky.
Pozor! Hráč, který poskládal svou skládačku a chce ukončit hru, musí mít také 
1 tabulku s názvem dne. Vítězem hry však není ten, kdo ohlásí konec hry, ale ten, kdo 
shromáždil nejvíc prvků hry - tj. puzzle, tabulky s názvy měsíců a tabulky s názvy dní. 
Každý prvek má hodnotu jednoho bodu. Teprve spočítáním získaných prvků hráči 

zjistí, kolik získali bodů. Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů. Proto každý, kdo chce 
ukončit hru, musí zkontrolovat, zda protihráči nemají víc prvků hry (bodů). 

Skladování:
Výrobek skladujte na suchém místě, mimo zdrojů tepla a v originálním obalu. 
Likvidace: 
Po použití zlikvidujte hračku bezpečným  způsobem s ohledem na životní prostředí.
Prohlášení ES:
Výrobek je označen symbolem CE, neboť splňuje požadavky směrnice o bezpečnosti 
hraček.

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení podle seznamu umístěného výše nebo 
na zadní straně obalu. V případě rozdílů nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz.

Podmínky bezpečného použití:
Upozornění:
Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – hrozí nebezpečí 
vdechnutí nebo spolknutí. Uschovejte obal, může obsahovat důležité informace. Při 
hře  je nutný dozor dospělé osoby. Obal není součástí hračky. Pravidelně kontrolujte 
stav hračky.

Příprava na hru:
Po vyjmutí všech prvků z kartonových přihrádek je nutné je rozmístit do příslušných 
skupin na stole. Tabulky s názvy měsíců pokládej (na dosah všech hráčů) názvem 
měsíce směrem dolů, počátečním číslem měsíce nahoru. Stejně polož také tabulky 
s názvy dnů v týdnu (názvem dne směrem dolů). Na samostatné místo rozlož 
promíchané dílky skládačky puzzle, obrácené obrázky směrem nahoru. Kulaté, 
kartonové žetony (květinky, listy, atd.) musí ležet ve své skupině puzzle obrázkem 
nahoru. Doprostřed stolu polož herní desku. Každý hráč si pak vybere svoji figurku.
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1. Herní deska
2. Figurky - 4 ks
3. Kostka
4. Tabulky a názvy měsíců - 4 x 12 ks
5. Tabulky s názvy dnů v týdnu - 7 ks
6. Puzzle - 4 x 6 ks
7. Žetony s obrázky - 8 ks
8. Návod

Hra pro 2-4 osoby

Doporučený věk: 4+ Obsah balení:
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Kulaté, kartonové žetony (květinky, listy, atd.) musí ležet ve své skupině puzzle 
obrázkem nahoru. Doprostřed stolu polož herní desku. Každý hráč si pak vybere svoji 
figurku.

Cieľ hry:
Cieľom hry je získanie čo najväčšieho počtu bodov za zhromaždené prvky počas 
pohybu po trase na hernej doske. Vyhráva ten, kto nazbiera najviac prvkov.

Začiatok hry:
Na hre sa môžu zúčastniť 2, 3 alebo 4 hráči. Hru začína najmladší hráč. Hráči 
sa v hode kockou a posune figúrky striedajú v smere hodinových ručičiek (ďalší v rade 
je vždy hráč po ľavej ruke).

Priebeh hry:
Hráč hádže kockou a posúva svoju figúrku po trase (s okrúhlymi poľami) v súlade 
s hodeným počtom bodiek na kocke. Hodenie „6“ neoprávňuje na ďalší hod kockou. 
Všetci hráči začínajú hru od poľa s červenou šípkou (prvé pole mesiaca január) 
a posúvajú svoju figúrku v smere šípky. Pri počítaní posunu podľa bodiek hodených 
na kocke sa pole so šípkou počíta ako pole 1, nasledujúce pole ako 2, 3 atď. Pokiaľ 
sa na jedno pole postavia dvaja hráči, nenasleduje vyhodenie figúrky hráča, ktorý na 
tomto mieste stál ako prvý. Hráči sa pohybujú neustále dookola po trase na hernej 
doske. Neexistuje žiadne pole, ktoré ukončuje hru. Každý hráč, kráčajúci po trase, 
má možnosť získať rôzne prvky hry.

Prvky hry, ktoré môžu hráči získať: 

1) dieliky skladačky puzzle (s obrázkami ročných období),
2) tabuľky s názvom a číslom mesiaca,
3) tabuľky s názvom a číslom dňa, 
4) okrúhle žetóny s obrázkom zodpovedajúcim určitému ročnému obdobiu. 

Každý z týchto prvkov je možné získať, pokiaľ hráč ukončí pohyb s figúrkou na poli 
daného prvku. Pri zastavení na poli so symbolom „?“ má hráč právo zvoliť si zo 
všetkých prvkov puzzle položených na stole. Pole so symbolom „?“, na ktoré hráč 
postaví svoju figúrku, však musí mať v pozadí farbu zhodnú s farbou figúrky. Pokiaľ 
dorazí na žlté pole so symbolom „?“ hráč s červenou figúrkou, nemá právo na voľbu 
prvku zo skladačky puzzle. Pozor! Hráč si môže vziať iba taký prvok skladačky, ktorý 
má na jednom alebo dvoch svojich okrajoch prúžok rovnakej farby, akú má figúrka

 

tohto hráča. Prvky skladačky by mali hráči zbierať rýchlo, bez vyberania 
a rozmýšľania (aby sa nepredlžovala hra). Skladanie získaných prvkov do skladačky 
môžu hráči robiť (na stole pred sebou) v čase čakania na ďalšie kolo.

Iným prvkom, ktorý je možné získať na trase hry, sú tabuľky s názvom mesiaca. Každý 
hráč môže získať celkovo až 12 tabuliek s názvami a postupnými číslami všetkých 
mesiacov. Každé pole na trase hry je „priradené“ nejakému mesiacu (po 3 poliach 
pre každý mesiac). Pokiaľ sa hráč zastaví na nejakom poli, môže zobrať tabuľku 
s názvom mesiaca, ku ktorému je toto pole priradené. Tabuľky ležia na stole názvom 
dolu a číslom mesiaca nahor. Hráč musí nahlas oznámiť názov mesiaca, teda že si 
berie tabuľku napr. s mesiacom jún (pretože na také pole postavil figúrku) a že je to 
tabuľka s číslom „6“, pretože jún je šiesty mesiac roka. Pokiaľ sa hráč pomýli v čísle 
mesiaca, nesmie si tabuľku vziať a hra sa posúva na ďalšieho hráča. Pokiaľ hráč 
zabudne pri svojom ťahu oznámiť, že si berie tabuľku s názvom mesiaca, stráca na 
ňu nárok. Šancu na zobratie ďalšej tabuľky bude mať až v ďalšom kole. Hráč má 
právo si vziať tabuľku s názvom mesiaca aj v prípade, že sa postaví na „svoje“ pole 
s písmenom „P“ a berie súčasne prvok skladačky. 
V prípade, keď figúrka stojí na poli „žetónov“ (pole s obrázkom – napr. listu), tak 
hráč získa nielen žetón, ale opäť i tabuľku s názvom jedného mesiaca. Tabuľky 
s názvami mesiacov si hráči skladajú pred seba, jednu za druhou, podľa správneho 
poradia. Pokiaľ sa hráč s figúrkou zastaví na poli mesiaca, ktorého tabuľku už má vo 
svojej zbierke, nemôže si vziať druhú tabuľku s rovnakým názvom. Pokiaľ sa hráč 
zastaví na poli s obrázkom (včely, listu, kvetiny atď.), má právo vziať si okrúhly žetón 
s obrázkom, ktorý zodpovedá obrázku na navštívenom poli. Pokiaľ sa hráč zastaví 
na poli s obrázkom, ktorého príslušný žetón už predtým získal iný hráč, nedostane 
žiadny žetón. Každý hráč musí kvôli víťazstvu získať aj najmenej jednu tabuľku 
s názvom dňa v týždni. Aby to bolo možné, musí hráč zastaviť svoju figúrkou na poli 
so skratkou názvu niektorého dňa. Polia s názvami dní sa nachádzajú vnútri herného 
plánu.
Označenie skratiek názvov dní: „PO“ – pondelok, „UT“ – utorok, „ST“ – streda, 
„ŠT“ – štvrtok, „PI“ – piatok, „SO“ – sobota, „NE“ – nedeľa.
Pre vstup na trasu s dňami v týždni je nutné odbočiť z hlavnej trasy (vonkajšia) na 
jednu zo 4 vnútorných trás. Na vnútorných trasách sa možno pohybovať rovno, vľavo 
alebo vpravo, ale nie je možné sa posúvať vzad. Pri návrate na vonkajšiu trasu je 
nutné sa ďalej posúvať v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý sa postavil na pole 
s názvom dňa, nahlas oznámi číslo dňa, ktoré si berie. To zodpovedá poradiu dňa 
v týždni (napr. pondelok je 1. dňom, nedeľa je 7. dňom týždňa). Pokiaľ sa hráč 
pomýli a vezme si tabuľku s číslom, ktoré nezodpovedá názvu dňa na poli, na ktorom  

stojí so svojou figúrkou, nesmie si túto tabuľku vziať. Maximálne smie hráč získať dve 
tabuľky s názvom dňa, aby mali i ostatní hráči šancu nejakú získať.

Koniec hry:
Hráč má právo ukončiť hru (ale nemusí), pokiaľ sa mu podarilo skompletizovať 
a poskladať všetky prvky skladačky (puzzle) s rámčekom vo farbe svojej figúrky.
Pozor! Hráč, ktorý poskladal svoju skladačku a chce ukončiť hru, musí mať aj 
1 tabuľku s názvom dňa. Víťazom hry však nie je ten, kto ohlási koniec hry, ale ten, 
kto zhromaždil najviac prvkov hry – t. j. puzzle, tabuľky s názvami mesiacov 
a tabuľky s názvami dní. Každý prvok má hodnotu jedného bodu. Až spočítaním 
získaných prvkov hráči zistia, koľko získali bodov. Víťazí hráč s najvyšším počtom 
bodov. Preto každý, kto chce ukončiť hru, musí skontrolovať, či protihráči nemajú viac 
prvkov hry (bodov).

Skladovanie: 
Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a v originálnom obale.
Likvidácia: 
Po použití zlikvidujte hračku bezpečným  spôsobom s ohľadom na životné prostredie.
Vyhlásenie ES: 
Výrobok je označený symbolom CE, pretože spĺňa požiadavky smernice 
o bezpečnosti hračiek.

Po rozbalení skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu umiestneného vyššie alebo 
na zadnej strane obalu. V prípade rozdielov nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz.

Podmienky bezpečného použitia:
Upozornenie:
Hračka nie je vhodná pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé diely – nebezpečenstvo 
vdýchnutia alebo prehltnutia. Uschovajte obal, môže obsahovať dôležité informácie. 
Pri hre  je nutný dozor dospelej osoby. Obal nie je súčasťou hračky. Pravidelne 
kontrolujte stav hračky

Příprava na hru:
Po vyjmutí všech prvků z kartonových přihrádek je nutné je rozmístit do příslušných 
skupin na stole. Tabulky s názvy měsíců pokládej (na dosah všech hráčů) názvem 
měsíce směrem dolů, počátečním číslem měsíce nahoru. Stejně polož také tabulky 
s názvy dnů v týdnu (názvem dne směrem dolů). Na samostatné místo rozlož 
promíchané dílky skládačky puzzle, obrácené obrázky směrem nahoru.
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1. Herná doska
2. Figúrky – 4 ks
3. Kocka
4. Tabuľky s názvami mesiacov – 4× 12 ks
5. Tabuľky s názvami dní v týždni – 7 ks
6. Puzzle – 4× 6 ks
7. Žetóny s obrázkami – 8 ks
8. Návod

Hra pre 2-4 osoby

Odporúčaný vek: 4+ Obsah balenia: 
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Symbol 0-3 
znamená, že hračka 
nie je vhodná pre 
deti do 3 rokov.

Symbol 0-3 
znamená, že hračka 
není vhodná pro děti 
do 3 let.
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