
MLYN 2 
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete:
hraciu dosku, 9 bielych a 9 čiernych kameňov
Pravidlá hry: 
Platia tu pravidlá ako pri Dvojnásobnom mlyne. Líši sa iba 
možnosťou pohybu kameňov – po voľných políčkach 
možno skákať pohybmi koňa v šachu (o jedno pole dopre-
du a o dve do boku, príp. o dve polia dopredu a o jedno do 
boku). Možno preskakovať svoje aj súperove kamene.

MLYN 3
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete:
hraciu dosku, 9 bielych a 9 čiernych kameňov
Pravidlá hry:
Platia tu pravidlá ako pri Dvojnásobnom mlyne. Líši sa iba 
možnosťou pohybu kameňov – posúvajú sa po priamkach 
o ľubovoľný počet voľných polí (podobne ako veže pri 
šachu). Nie je dovolené preskakovať obsadené polia. 
Kamene umiestnené v rohoch hracej dosky majú zvláštnu 
výsadu – môžu sa posúvať o ľubovoľný počet polí po 
uhlopriečkach.

KRÍŽOVÝ MLYN 
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete:
hraciu dosku, 6 bielych a 6 čiernych kameňov
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Pravidlá hry:
Každý z hráčov má 6 kameňov, ktoré 
umiestni na hraciu dosku podľa obr. 2. 
Losom si hráči určia, kto z  nich hru 
začne. Potom sa môžu svojimi 
kameňmi pohybovať o jedno políčko 
pozdĺž priamok. Víťazom sa stáva ten 
z  hráčov, komu sa podarí čo 
najrýchlejšie postaviť mlyn.

LASKEROV MLYN  
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete: 
hraciu dosku, 10 bielych a 10 čiernych kameňov
Pravidlá hry:
Tento variant sa líši od tradičného mlyna (dvojnásobného) 
odlišným začiatkom hry. Hráči majú dve možnosti – pri 
rozmiestňovaní kameňov môžu buď umiestniť na dosku 
nový kameň, alebo pohnúť kameňom, ktorý na hraciu 
dosku umiestnili už predtým. Len čo má hráč na doske 
všetky svoje kamene, platia pravidlá Dvojnásobného 
mlyna.

DESIATKOVÝ MLYN
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete:
hraciu dosku, 10 bielych a 10 čiernych kameňov
Pravidlá hry:
Pravidlá sú rovnaké pri bežnom Dvojnásobnom mlyne, 
avšak vo verzii s 10 kameňmi je ľahšie zablokovať súpera. 
V tomto variante preto nie sú obvyklé remízy.
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DVOJNÁSOBNÝ MLYN
Hra pre 2 hráčov
 K hre potrebujete:
hraciu dosku, 9 bielych a 9 čiernych kameňov
Pravidlá hry:
Losom si určíte, ktorý z hráčov hru začne. Každý z hráčov 
má k  dispozícii 9 kameňov jednej farby, ktoré postupne 
rozmiestňuje na voľné políčka na hracej doske s  cieľom 
postaviť „mlyn“ („mlyn“ znamená umiestniť 3 vlastné 
kamene v rade za sebou). Zároveň sa hráč snaží  znemo-
žniť súperovi, aby si postavil svoj mlyn. Hráč, ktorému sa 
podarí postaviť mlyn, môže z  dosky odstrániť jeden 
ľubovoľný súperov kameň. Ak jedným ťahom postaví hráč 
dva mlyny, odstráni tak 2 súperove kamene. Len čo majú 
hráči na doske všetky svoje kamene, posúvajú ich na 
susedné políčka. Posúvaním kameňov sa hráči usilujú o 
postavenie ďalších mlynov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý 
súperovi odstráni 7 kameňov (zo zvyšných 2 už súper 
nemôže postaviť mlyn) alebo všetky jeho kamene 
zablokuje.
O víťazovi sa môže rozhodnúť oveľa rýchlejšie, ak sa bude 
stavať mlyn dvojnásobný, teda umiestni 5 kameňov tak, 
aby jeden z nich mohol v nasledujúcom ťahu jeden mlyn 
otvoriť a druhý zatvoriť (pozri obr. 1).

 
                                                                                      Hra pre 2 až 4 hráčov
                                                                                  K hre potrebujete:
                                                    hraciu dosku, 4 �gúrky, hraciu kocku
Pravidlá hry: 
Cieľom hry je dostať sa čo najrýchlejšie do cieľa. Každý z 
hráčov si vyberie jednu z �gúrok a postaví ju na štartové pole. 
Hru začína hráč, ktorý hodí kockou najvyššie číslo. Ďalší hráči 
potom hrajú v poradí podľa smeru hodinových ručičiek. Hráč 
môže vyštartovať, ak hodí „1“ alebo „6“. Ak hodí ďalšiu „6“, 
môže hádzať ešte raz. Ak sa dostane na políčko, ktoré je 
obsadené iným hráčom, musí sa vrátiť na štart. Aby hráč 
došiel do cieľa, musí hodiť číslo zodpovedajúce počtu políčok, 
ktoré ho delí od cieľa. Hráč, ktorý sa dostane do Nemocnice 
(pole č. 5) z pole Nehoda (pole č. 27), z nej môže vyjsť, až keď 
hodí „1“ alebo „6“. Ak sa na pole č. 5 dostane iným spôsobom, 
toto pravidlo preňho neplatí.
Vysvetlenie zvýraznených polí:
 3 – Zrýchli – Postúp na pole č. 14
17 – Splietol si si smer – Vráť sa na pole č. 1
18 – Prémia za dokončenie 1. etapy – Postúp na pole č. 22
20 – Pozor, lopta! – Jedno kolo nehádžeš
24 – Krava na ceste – Jedno kolo nehádžeš
27 – Nehoda – Vráť sa na pole č. 5 (Nemocnica) – len čo hodíš 
„1“ alebo „6“, môžeš Nemocnicu opustiť
30 – Skratka – Postúp na pole č. 48
32 – Na rovnej ceste zrýchľuješ – Postúp na pole č. 38
42 – Vošiel si do hlbokej kaluže – Jedno kolo nehádžeš
46 – Napichol si bicykel – Jedno kolo nehádžeš
55 – Zišiel si z cesty – Jedno kolo nehádžeš
58 – Skratka – Postúp na pole č. 67
64 – Cez cestu ti prebehla čierna mačka – Vráť sa na pole č. 53
70 – Opustil si trasu – Vráť sa na pole č. 10
72 – Oprava motora – Jedno kolo nehádžeš
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