
Čo k čomu, ocko?

Návod 
Hra pre 2 až 4 hráčov

Čo k čomu, ocko?

Cieľ hry: získať čo najviac kariet s obrázkami

Hra I
Na hru potrebujete:
hraciu dosku
108 kariet
4 figúrky
hraciu kocku

Príprava hry:
Na stôl položte hraciu dosku a vedľa nej náhodne rozložte zamiešané karty 
(s obrázkami nahor, aby ich hráči videli a mali ich v dosahu) a kocku. Každý hráč si 
vyberie svoju figúrku.

Pravidlá hry:
Hru začína najmladší účastník hodom kockou. Podľa hodeného čísla posunie svoju 
figúrku (začne od políčka, ktoré je označené šípkou). Hráč môže figúrkou hýbať 
všetkými smermi, avšak nie šikmo (uhlopriečne).

V jednom ťahu sa možno jedenkrát zatočiť doľava alebo doprava, ale vždy len pod 
90° uhlom. Keď sa hráč zastaví s figúrkou na políčku s obrázkom, všetci hráči 
súčasne začnú hľadať medzi rozloženými kartami 3 obrázky: prvý obrázok zhodný 
s políčkom, na ktorom sa zastavila figúrka, a ďalšie dva, ktoré s ním určitým 
spôsobom súvisia. Hráč, ktorý príslušnú kartu nájde, si ju vezme a položí pred seba. 
V prípade pochybností pri podobnosti obrázkov možno skutočnosť overiť na zadnej 
strane karty. Tri k sebe patriace obrázky sú označené rovnakým číslom. 
Ak hráč nevytiahne kartu so správnym obrázkom, tak kartu vráti na akékoľvek miesto 
medzi ostatné rozložené karty. Po vyhľadaní a odložení 3 správnych kariet hádže 
kockou ďalší hráč. Po posunutí figúrky sa môže začať nové hľadanie. 
Ak hráč skončí s figúrkou na políčku s obrázkom, ktorý už niekto získal, nič sa nedeje 
a hra pokračuje ďalej. 
Ak vznikne spor o to, kto sa prvý dotkol nájdenej karty, kartu nezískava nikto 
a začína sa nové kolo.

Ukončenie hry:
Hráči pohybujú po figúrkami hracej doske ako sami chcú, hra totiž nemá žiadne 
políčko určené ako cieľ. 
Hra sa končí, keď sa minú karty s obrázkami. Na konci hry si hráči spočítajú získané 
karty. Víťazom je ten, kto ich získal najviac.

Hra II
Na hru potrebujete:
hraciu dosku 



108 kariet
4 figúrky
hraciu kocku
presýpacie hodiny

Pravidlá hry:
Pravidlá sú rovnaké ako v prvej hre s tým rozdielom, že hráči si 3 karty patriace 
k políčku, na ktorom zastala ich figúrka, hľadajú sami. 
Dĺžku hľadania určia presýpacie hodiny – spustí ich hráč sediaci naľavo od hráča, 
ktorý je práve na ťahu. Ak hráč počas časového limitu nájde správne karty, vezme si 
ich a položí pred seba. Na rad sa dostáva ďalší hráč, ktorý hodí kockou a hľadá 
správne karty s obrázkami v čase, ktorý mu odmeriavajú presýpacie hodiny. 

Aj v tomto variante, rovnako ako v predošlom, víťazí hráč, ktorý získa najviac kariet.

UPOZORNENIE:
* pri hre so všetkými 108 kartami odporúčame karty rozložiť na veľký stôl alebo na 
podlahu

* pred začiatkom hry si hráči môžu prezrieť obrázky (pre uľahčenie hry), a v prípade 
nejasností, ktoré obrázky patria k sebe, si môžu prezrieť aj ich zadné strany

* hráči si môžu hru zjednodušiť obmedzením počtu rozložených kariet s obrázkami, a 
to hneď dvoma spôsobmi: buď vynechajú karty s obrázkami rovnakými, ako sú 
obrázky na políčkach hracej dosky, alebo po zamiešaní všetkých kariet rozložia len 
dohodnuté množstvo kariet, napríklad 40 kariet namiesto 108

* hráči si môžu hru skrátiť aj tak, keď sa vopred dohodnú, že vyhrá ten, kto ako prvý 
získa napríklad 8 kariet

* a nakoniec najjednoduchšia verzia hry pre najmenších hráčov

Hra III
Hrá sa len s kartami, ktoré majú obrázky zhodné s políčkami na hracej doske.


