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Co se to děje v zoologické zahradě? Některá zvířátka se ukryla do cizích výběhů. To se jejich 
ošetřovateli Joeovi ale vůbec nelíbí a chtěl by zase obnovit pořádek ve své milované ZOO. 
K tomu ale potřebuje vaši pomoc. Společně se pokuste vylákat plameňáka, zebru, kroko-
dýla, mravenečníka a tygra z jejich úkrytů. Komu se to podaří, dostane pro toto zvířátko 
pamlsek! Hrajte všichni současně a procvičujte paměť.

Obsah hry: 
1 hrací fi gurka „Joe“, 1 hrací kostka, 10 karet se zvířátky, 25 tipovacích karet: 5 barevně 
odlišených sad po 5 kartách, 30 pamlsků, pravidla hry

Cíl hry: 
Vyhrává ten hráč, který jako první nasbírá šest pamlsků pro zvířátka. Pamlsek získáš, pouze 
když víš, které zvířátko se nachází na spodní straně karty, na které stojí Joe. Kdo z vás si 
nejlépe zapamatuje ukrytá zvířátka a hru vyhraje?

Příprava hry:
Nejdříve karty roztřiďte na: 
- karty se zvířátky: karty, na kterých je z každé 
  strany jedno zvířátko,
- tipovací karty: 5 barevně odlišených 
  karetních sad, na kterých se nachází vždy 
  jeden tygr, jeden mravenečník, jeden plameňák, 
  jeden krokodýl a jedna zebra
Karty se zvířátky dobře promíchejte a položte je 
v kruhu doprostřed stolu.
Postavte fi gurku Joa na libovolnou kartu.
Každý hráč obdrží pět tipovacích karet stejné 
barvy a ty si drží v ruce.  Přebytečné sady 
tipovacích karet se ze hry vyřadí.
Připravte pamlsky a hrací kostku.



Průběh hry:
Začíná nejmladší hráč. Dále se pokračuje ve směru hodinových ručiček.
Když jsi na řadě, hodíš kostkou a táhneš fi gurkou Joa o tolik karet dopředu, kolik bodů 
padlo na kostce.
Když jsi táhl fi gurkou Joa, tipuješ ty i všichni spoluhráči současně, jaké zvířátko se asi 
ukrývá ve výběhu na spodní straně karty se zvířátky, na které Joe právě stojí. Přitom 
každý z hráčů vybere ze svých tipovacích karet tu, na které je jím tipované zvířátko 
a položí ji před sebe obrázkem dolů. 
Když všichni hráči položili své tipy, všechny tipovací karty se odkryjí. Nakonec otočte také 
kartu se zvířátkem, na které stojí Joe, a porovnejte ji se svými tipy:
Každý, kdo si tipne správné zvířátko, získá jako odměnu pamlsek a položí jej před sebe. 
Pokud jsi tipoval špatné zvířátko, vyjdeš bohužel s prázdnou.
Poté si každý vezme všechny své karty opět do ruky a může začít další kolo. Další hráč, 
který je na řadě, hází kostkou, posune fi gurku Joa dopředu a poté všichni tipují atd.

Konec hry: 
Hra končí v okamžiku, jakmile má jeden z vás před sebou šest pamlsků. Tento hráč je vítězem. 
Pokud nasbíralo šest pamlsků více hráčů současně, pak vyhrávají všichni tito hráči.

Upozornění! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části, které mohou být 
spolknuty. Nebezpečí udušení. Uschovejte kontaktní adresu.

Pokud máte ke hře „Joe´s ZOO“ otázky nebo připomínky, napište nám prosím:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6, 

info@piatnik.cz, 
www.piatnik.cz
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