
Co k čemu, táto?

Návod ke hře
Hra pro 2-4 hráče

Co k čemu, táto?

Cíl hry: získat co nejvíce karet s obrázky

Hra I
Ke hře potřebujete:
hrací desku
108 karet
4 figurky
kostku

Příprava hry:
Na stůl položte desku, vedle ní náhodně rozložte zamíchané karty (obrázky nahoru, 
aby na ně účastníci hry vidĕli a mĕli je v dosahu) a kostku. Každý hráč si vybere svoji 
figurku.

Pravidla hry:
Hru začne nejmladší účastník hodem kostkou. Podle hozeného čísla posune svoji 
figurku (začne od pole, které je označeno šipkou). Figurka se smí hýbat do všech 
smĕrů, ale ne šikmo (úhlopříčně).

V jednom tahu je možno jedenkrát zatočit vlevo nebo vpravo, ale vždy jen pod úhlem 
90°. Když hráč zastaví figurkou na poli s obrázkem, všichni účastníci začnou 
současně hledat mezi rozloženými kartami 3 obrázky: první je stejný jako ten, na 
kterém zastavila figurka, a dva další jsou s ním nějakým způsobem spojené. 
Nalezené stejné nebo podobné karty (s obrázkem na desce) si hráč vezme a položí 
před sebe. V případĕ pochybností o podobnosti obrázků lze vše ovĕřit na zadní 
straně karty. Tři spojené obrázky jsou označeny stejným číslem. 
Pokud vzal hráč nesprávný obrázek, pak se tato karta vrátí na náhodné místo mezi 
ostatní rozložené karty. Po vyhledání a odložení 3 správných karet hází kostkou další 
hráč. Po posunutí figurky může začít nové hledání. 
Pokud hráč skončí pohyb na poli s obrázkem, který již někdo získal dříve, neděje se 
nic. V případĕ sporu o to, kdo se první dotkl nalezené karty, nezískává kartu nikdo a 
začíná nové kolo.

Ukončení hry:
Hráči se pohybují po plánu podle svého uvážení, ve hře není cílové pole. Hra končí, 
jakmile dojdou karty s obrázky. Na konci hry hráči spočítají získané karty. Vítězem je 
ten, kdo jich získal nejvíce.

Hra II
Ke hře potřebujete:
hrací desku 
108 karet



4 figurky
kostku
přesýpací hodiny

Pravidla hry:
Pravidla jsou stejná jako v první hře s tím rozdílem, že hráč hledá 3 karty spojené s 
políčkem svojí figurky sám. 
Délku času pro hledání určují přesýpací hodiny – spustí je hráč sedící nalevo od 
hráče, který právĕ hraje. Pokud hráč během časového limitu najde správné karty s 
příbuznými obrázky, vezme si je a položí je před sebe. Je na řadě další hráč, který 
hodí kostkou a může získat nové obrázky v čase, který mu odměří přesýpací hodiny. 

I v této variantĕ, stejně jako v předchozí, vítĕzí hráč, který shromáždí na konci hry 
nejvíce karet.

UPOZORNĚNÍ:
* při hře se všemi 108 kartami doporučujeme karty rozložit na velký stůl nebo na 
podlahu

* před začátkem hry si hráči mohou pro usnadnění prohlédnout obrázky, a v případĕ 
nejasností ohlednĕ jejich propojení si prohlédnout také zadní strany

* hráči si mohou zjednodušit hru omezením počtu vyložených karet s obrázky a to 
hned dvĕma způsoby: buď vynechají karty s obrázky stejnými jako jsou obrázky na 
polích hrací desky, nebo po zamíchání všech karet dohromady rozloží pouze 
domluvené množství karet, například 40 kusů namísto 108

* hráči mohou zkrátit hru a určit, že vyhraje ten, kdo získá jako první například 8 karet

* nejjednodušší verze hry pro nejmenší hráče
Hra III
Hraje se pouze s kartami, které mají na sobě stejné obrázky, jako jsou na polích 
hrací desky.


