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Pravidlá
Hra pre 1 - 6 hráčov od 6 rokov.
Hra obsahuje 49 kariet s vlajkami (8 vlajok 
na každej karte), 8 kariet svetadielov A MAPU. 
Na každej dvojici kariet je jedna vlajka zhodná. 
Hráči musia túto kartu čo najrýchlejšie nájsť.

Priebeh hry:Priebeh hry:
1.1. Zamiešajte balíček kariet a dve vrchné 
 karty položte do stredu stola 
 lícom nahor.
2.2. Zvyšok kariet rozdajte rovnakým 
 dielom medzi hráčov, lícom dole.
3.3. Rozdávajúci povie: Vlajky! Každý hráč 
 si ihneď vezme dve vrchné karty zo 
 svojho balíčka.
4.4. Rýchlo nájdite na kartách v ruke 
 vlajku, ktorá je zhodná s vlajkou 
 na niektorej z kariet na stole! Prvý 
 hráč, ktorému sa to podarí, položí 
 svoju kartu na zodpovedajúcu kartu 
 na stole lícom nahor a povie názov 
 krajiny zhodnej vlajky.

 
5.5. Stejným způsobem se přikládají 
 i karty světadílů. Kartu světadílu 
 přiložte na kartu obsahující shodnou 
 vlajku (např. Francie/Evropa).
6.6. Jakmile umístíte správně kartu 
 na stůl, ihned si vytáhněte ze svého
 balíčku další kartu a opět hledejte
 na svých kartách vlajku shodnou 
 na kartách na stole. Hráči mají 
 na ruce maximálně dvě karty.
7.7. Hráč, který se jako první zbaví všech 
 svých karet, vyhrává hru. 

VariantyVarianty
1.1. Hrajte s jednou kartou na stole 
 nebo se třemi.
2.2. Místo dvou karet v ruce hrajte 
 s jednou nebo třemi kartami.
3.3. Hráči musí jmenovat město nacházející
 se v zemi, jejíž vlajku našli. Např. 
 hráč, který přikládá svoji kartu 
 na kartu s vlajkou Nový Zéland, musí 
 říct: ”Auckland” nebo ”Wellington”.
4.4. Po nalezení shodné vlajky musí hráči 
 ukázat tuto zemi na mapě.
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Pravidla
Hra pro 1 - 6 hráčů od 6 let.
Hra obsahuje 49 karet s vlajkami (8 vlajek 
na každé kartě), 8 karet světadílů A MAPU. 
Na každé dvojici karet je jedna vlajka shodná. 
Hráči musí tuto kartu co nejrychleji najít.

Průběh hryPrůběh hry
1.1. Zamíchejte balíček karet a dvě vrchní
 karty položte doprostřed stolu 
 lícem nahoru.
2.2. Zbytek karet rozdejte stejným dílem
 mezi hráče, lícem dolu.
3.3. Rozdávající řekne: ”Vlajky”! Každý
 hráč si ihned vezme dvě vrchní karty
 ze svého balíčku.
4.4. Rychle najděte na kartách v ruce
 vlajku, která je shodná s vlajkou na 
 některé z karet na stole! První hráč, 
 kterému se to podaří, položí svoji 
 kartu na odpovídající kartu na stole 
 lícem nahoru a řekne název země 
 shodné vlajky. 
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