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Návod 
Herní desky položte na stůl do čtverce 2x2. Nezáleží 

na orientaci jednotlivých herních desek, pokaždé je mož-
né složit jinou variantu čtverce – herního plánu.

Kartičky zamíchejte a nechte v komínku rubem nahoru. 
Hráči ve hře hledají skupinu předmětů zobrazených na 

kartičce. Předměty spolu musí sousedit – musí být v bez-
prostřední blízkosti (dají se spojit pomyslnou čárou bez 
přerušení jiným předmětem). Takových skupin může být 
na herním plánu více, záleží na složení 4 herních desek.

Varianta 1
Začíná nejšikovnější hráč. Otočí horní kartičku z ko-

mínku, prohlédne si předměty na kartičce a hledá stejné 
seskupení na herním plánu. Pokud najde alespoň jednu 
skupinu, může si kartičku ponechat jako bodové hod-
nocení. Pokud se mu nepodaří skupinu předmětů najít, 
kartičku odloží na odkládací balíček (s kartičkou se již ne-
hraje). Pokračuje další hráč stejným způsobem. Hra končí 
vyčerpáním počtu kartiček.

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem kartiček.

Varianta 2
Hraje se podobným způsobem jako varianta 1. Hráč, 

který otáčí kartičku, musí najít všechny skupiny předmětů. 
Postupně je ukáže a pokud najde všechny, může si kar-
tičku ponechat. Pokud jiný hráč najde ještě další skupinu, 
kterou hráč, co byl na řadě, přehlédl, ukáže ji na herním 
plánu a kartičku jako bodové hodnocení dostane on.

Pokračuje další hráč. Hra končí vyčerpáním počtu kar-
tiček.

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem kartiček.

Varianta 3 - PEXESO
Hraje se podobně jako pexeso.
Herní desky položte na stůl do čtverce 2x2. Nezáleží na 

orientaci jednotlivých herních desek, pokaždé je možné slo-
žit jinou variantu čtverce – herního plánu. Kartičky vysklá-
dejte pravidelně na stůl vedle herního plánu obrázkem dolů. 

Hráč, který je na řadě, otočí libovolnou kartičku, a to 
tak, aby i ostatní spoluhráči viděli obrázky a umístnění 
kartičky na hrací ploše. Je nutné zapamatovat si nejen 
skupinu obrázků, ale i místo, na kterém kartička leží. Pak 
hráč hledá skupinu předmětů z kartičky na herním plánu. 
Skupinu musí najít dřív, než ostatní hráči třikrát řeknou 
„PE-XE-SO“. Když se mu to podaří, kartičku si ponechá. 
Pokračuje v otáčení kartiček tak dlouho, dokud nachází 
skupiny předmětů na herním plánu. Pokud hráč skupinu 
z kartičky na herním plánu nenajde, otočí ji zpět na své 
místo obrázkem dolů. Ve hře pokračuje další hráč.

Hra končí, když je hrací plocha prázdná. 
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem kartiček.

Přejeme Vám hodně zábavy a příjemné chvíle při hře.
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Návod 
Hracie dosky položte na stôl do štvorca 2x2. Nezále-

ží na orientácii jednotlivých hracích dosiek, zakaždým je 
možné zložiť iný variant štvorca – hracieho plánu.

Kartičky zamiešajte a nechajte na kôpke rubom hore. 
Hráči v hre hľadajú skupinu predmetov zobrazených 

na kartičke. Predmety spolu musia susediť – musia byť 
v bezprostrednej blízkosti (dajú sa spojiť pomyselnou 
čiarou bez prerušenia iným predmetom). Takých skupín 
môže byť na hracom pláne viac, záleží na zložení 4 hra-
cích dosiek.

Variant 1
Začína najšikovnejší hráč. Otočí hornú kartičku z 

kôpky, prezrie si predmety na kartičke a hľadá rovnaké 
zoskupenie na hracom pláne. Pokiaľ nájde aspoň jednu 
skupinu, môže si kartičku ponechať ako bodové hodnote-
nie. Ak sa mu nepodarí skupinu predmetov nájsť, kartičku 
odloží na odkladací balíček (s kartičkou sa už nehrá). Po-
kračuje ďalší hráč rovnakým spôsobom. Hra končí vyčer-
paním počtu kartičiek.

Vyhráva hráč s najvyšším počtom kartičiek.

Variant 2
Hrá sa podobným spôsobom ako variant 1. Hráč, ktorý 

otáča kartičku, musí nájsť všetky skupiny predmetov. Po-
stupne ich ukáže a pokiaľ nájde všetky, môže si kartičku 
ponechať. Pokiaľ iný hráč nájde ešte ďalšiu skupinu, ktorú 
hráč, čo bol na rade, prehliadol, ukáže ju na hracom pláne 

a kartičku ako bodové hodnotenie dostane on.
Pokračuje ďalší hráč. Hra končí vyčerpaním počtu kar-

tičiek.
Vyhráva hráč s najvyšším počtom kartičiek.

Variant 3 - PEXESO
Hrá sa podobne ako pexeso.
Hracie dosky položte na stôl do štvorca 2x2. Nezáleží na 

orientácii jednotlivých hracích dosiek, zakaždým je možné zlo-
žiť iný variant štvorca – hracieho plánu. Kartičky vyskladajte 
pravidelne na stôl vedľa hracieho plánu obrázkom dole. 

Hráč, ktorý je na rade, otočí ľubovoľnú kartičku, a to tak, 
aby aj ostatní spoluhráči videli obrázky a umiestnenie kar-
tičky na hracej ploche. Je nutné zapamätať si nielen skupi-
nu obrázkov, ale aj miesto, na ktorom kartička leží. Potom 
hráč hľadá skupinu predmetov z kartičky na hracom pláne. 
Skupinu musí nájsť skôr, ako ostatní hráči trikrát povedia 
„PE-XE-SO“. Keď sa mu to podarí, kartičku si ponechá. 
Pokračuje v otáčaní kartičiek tak dlho, pokiaľ nachádza 
skupiny predmetov na hracom pláne. Pokiaľ hráč skupinu 
z kartičky na hracom pláne nenájde, otočí ju späť na svoje 
miesto obrázkom dole. V hre pokračuje ďalší hráč.

Hra končí, keď je hracia plocha prázdna. 
Vyhráva hráč s najvyšším počtom kartičiek.

Prajeme Vám veľa zábavy a príjemné chvíle pri hre.

88430


