
3 v 1 sada her a puzzle

Skladování:
Výrobek je nutné skladovat na suchém místě, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a v originálním balení.

Likvidace:
Po skončení užívání se hračky zbavte bezpečným způsobem a ohleduplně k životnímu prostředí.

Prohlášení ES:
Tento výrobek byl označen symbolem CE, neboť je v souladu s bezpečnostní směrnicí pro hračky.

VÝROBCE:
Z.P. „ALEXANDER”
Piotr Pundzis
80 - 209  CHWASZCZYNO, k/GDYNI,  
UL. TELEWIZYJNA 19
Polsko
TEL./FAX 58 552 83 70,
TEL. 58 552 87 27

CZ | NÁVOD

Naučná hra pro 1 až 5 osob
Doporučený věk:  od 4 let

Obsah balení:
1) obrázkové dílky ke hře „Domino” - 28 ks
2) obrázkové kartičky ke hře „Pexeso” - 40 ks
3) puzzle - 60 dílků
4) návod

Po rozbalení je nutné zkontrolovat obsah se soupisem obsahu krabičky umístěným výše nebo na zadní 
straně krabičky. V případě nesrovnalostí nás prosím kontujte.
e-mail: info@pexi.cz

Zásady bezpečného užívání:

Varování:
Nevhodné pro děti do 3 let.
Obsahuje malé části – hrozí nebezpečí jejich spolknutí nebo vdechnutí.
Uschovejte obal, může obsahovat důležité informace.
Nutnost dozoru dospělé osoby při hře.
Obal není součástí hračky.
Stav hračky je nutné pravidelně kontrolovat.

„3 v 1 - Bolek a Lolek” je sada dvou her a puzzle skládajícího se z 60 dílků. Hry a puzzle 
spojuje společné téma - Bolek a Lolek. Charakter her se liší. „Pexeso” je napínavá hra a 
dobrý trénink paměti, jak pro nejmladší, tak i pro starší děti. Součástí sady je rovněž 
„Obrázkové domino” a také puzzle, s jejichž pomocí děti trénují trpělivost a soustředění. 

Puzzle 60 dílků
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Symbol 0-3 
označuje, že 
hračka není 
určena pro děti 
do 3 let.



Hra I  „Domino”

„Tradiční domino”
Počet hráčů: 2- 4

Ke hře potřebujete:
obrázkové dílky - 28 ks

28 dílků domina rozlož na stole obrázky dolů. Po zamíchání všech 
dílů si každý z hráčů náhodně vybere:
8 dílků, když hrají 2 hráči 
6 dílků, když hrají 3 hráči
5 dílků, když hrají 4 hráči

Vybrané dílky si hráči položí před sebe tak, aby protivníci neviděli na obrázky. Hráči si také připraví bloček se 
svými jmény pro zapisování získaných bodů. Začíná hráč, který má dílek s nejvyšším součtem teček na obou 
stranách (například 6/6). Tento hráč vyloží svůj dílek na stůl obrázkem nahoru. Další hráč (po jeho levé ruce) 
pokračuje ve hře tak, že přiloží svůj dílek tak, aby se sousedící části dílku shodovaly obrázkem i počtem teček. 
Může se stát, že hráč nemá odpovídající dílek, který by se hodil ke konci řady ležící na stole. V takovém přípa-
dě si vezme dva nové dílky ze společné zásoby dílků otočených obrázkem dolů. 

Dílky domina se přikládají k jednomu nebo druhému konci řady. Obrázek musí odpovídat dílku, ke kterému 
hráč nový dílek přikládá. Není možné přikládat obrázky mezi dva již položené dílky. Přikládaný dílek je možné 
položit jak ve směru předchozích dílků nebo kolmo k tomuto směru. Dílky, které mají na obou svých částech 
stejný obrázek je možné přikládat k libovolnému jinému dílku (i s jiným obrázkem). 

Hráč, který nemůže vyložit žádný dílek ani si nemůže vzít nové dílky ze stolu (protože jsou již rozebrané), se 
musí vzdát svého tahu a čekat až na něj znovu přijde řada. Vítězem hry je ten, kdo se jako první zbaví všech 
svých dílků domina. V tuto chvíli získá počet bodů odpovídající počtu teček na dílcích, které soupeřům zbyly. 
Tuto hodnotu si zapíše do poznámkového bloku ke svému jménu.

Jestliže všichni hráči ještě mají nějaké dílky, ale přesto není možné přiložit žádný z nich do řady, kolo končí. 
Vítězem se v tomto případě stává hráč, který vlastní dílky s nejmenším součtem teček. Jestliže dva nebo více 
hráčů mají stejný počet teček, vyhrává hráč s menším počtem dílků.

Na začátku hry je možné stanovit, do kolika bodů budou hráči soupeřit. Například do okamžiku, kdy jeden z 
hráčů dosáhne sto bodů nebo jiné stanovené hodnoty. Ten, kdo první dosáhne dohodnuté hranice, se stává 
vítězem celé hry.

„Domino italské”
Počet hráčů 3-5

Obrácené dílky domina se rozloží na 
stůl obrázky dolů a zamíchají se. 
Následně si každý hráč vybere: 
- 5 dílků, když hraje 5 hráčů
- 6 dílků, když hrají 4 hráči
- 8 dílků, když hrají 3 hráči

Ostatní nerozdané dílky se odloží stranou. Svoje dílky si hráči rozloží před sebe obrázky dolů tak, aby je 
nemohli vidět jejich protihráči. Při této hře se vítězem stává ten, kdo dříve dosáhne stanoveného počtu bodů, 
například 50, 70 nebo 100. Při pokládání dílku na stůl oznámí hráč nahlas celkovou bodovou hodnotu zahra-
ného dílku (například u dílku s tečkami 6/6 je hodnota 12) a poznačí si svůj zisk na papír. Následující hráč 
připojí jakýkoli svůj vybraný dílek a nahlas ohlásí součet bodů, který je uveden na dílku. Po tomto tahu 
přikládá svůj dílek následující hráč a opět ohlásí součet teček na zahraném dílku. Takto hra pokračuje až do 
získání počtu bodů stanoveného na začátku hry, například 50. Pokud dílky hráčům dojdou a žádný z nich 
nedosáhl stanoveného počtu, vyhrává ten, kdo je stanovenému počtu bodů nejblíže.

„Dominóza”
Počet hráčů: 1

Hráč zahajuje hru nakreslením obdélníku složeného z 56 polí (o rozměrech 7 x 8 = 56) na papír. Následně 
promíchá všechny dílky domina ležící na stole obrázky a tečkami nahoru. Po zamíchání vytvoří na stole z 
dílků obdélník o stejném tvaru. Bude se tedy také skládat z 56 polí (1 dílek je složený ze 2 polí). Po složení 
obdélníku hráč přepíše tečky z hracích dílků do polí na listu papíru. Po zapsání všech polí je třeba všechny 
dílky znovu zamíchat.
Úkol hráče spočívá v tom, aby po zamíchání složil z dílků stejný obdélník, jako si zapsal do polí na papíře. Při 
hře se lehce ukáže, že úkol je mnohem složitější, než se zdá.

Hra II  „Pexeso”
Naučná hra pro 2 až 4 osoby

Ke hře potřebujete:
Kartičky s obrázky - 40 ks

Cíl hry:
Cílem hry je získání co největšího počtu obrázkových kartiček.

Příprava ke hře:
Všechny kartičky s obrázky rozložte na stůl obrázky dolů. Před zahájením každé hry je nutné kartičky 
dobře promíchat.

Průběh hry:
Hru začíná nejmladší hráč. Po něm následuje vždy hráč po jeho levé ruce. Když na hráče přijde řada, 
vybere dvě libovolné kartičky z  těch, které leží na stole a otočí je obrázky nahoru. Pokud objeví dva 
stejné obrázky, vezme si je a odloží před sebe. Pokud objeví dva různé obrázky, otočí je zpět na původní 
místo (obrázkem dolů) a snaží se zapamatovat jejich polohu. Kdo si lépe zapamatuje místo každého 
otočeného obrázku, ten páry odhalí rychleji než soupeři.

Konec hry:
Hra končí, když je ze stolu sebrán poslední pár obrázků. Každý z hráčů pak spočítá své získané 
kartičky. Vyhrává ten, kdo jich získal nejvíce.
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