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Piff Paff, malý ostnatý čtverzubec si vášnivě 

rád hraje se svými kamarády na babu. Hráči, 

kteří mají babu, se během hry rychle střídají, 

což může občas vyvolat docela pěkný zma-

tek. Veselou partičku doprovází bublající 

Pravidla hry

Obsah: 

Navíc potřebujete 2 AAA baterie 1,5V. 
Baterie NEJSOU součástí hry!

12 destiček: jedna destička s Piff Paffem  
a 11 destiček s jeho kamarády

60 karet: po 5 kartách s Piff Paffem a jeho 
11 kamarády 12 modrých žetonů

1 elektronické stopky se zvukovým modulem

zvuk. Ale pozor: zazní-li klakson, kolo končí 

a hráč, který má právě babu, ztrácí jednu 

ze svých bublin. Kterému z hráčů se podaří 

ubránit do konce hry bublinku a stát se tak 

vítězem?
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Cílem hry je, aby se hráč udržel ve hře tak dlouho, dokud ostatní spoluhráči nepřijdou o své 

žetony a nevypadnou ze hry. Proto je potřeba, aby měl hráč dobrý přehled o tom, kde se des-

tičky s Piff Paffem & jeho kamarády nachází. Když bude na řadě, musí totiž rychle přiložit kartu, 

kterou si lízne ke správné destičce.

Před první hrou vyjměte opatrně 

všechny díly z perforovaných tabulek. 

Do stopek vložte 2 AAA baterie (1,5V), 

viz odstavec „Vložení a výměna baterií“. 

Při vkládání a výměně baterií požádejte 

dospělého o pomoc. Na spodní straně 

stopek se nachází spínač. Stopky se 

zapínají tak, že se spínač nastaví do 

polohy I. Na začátku každého kola se 

stopky zapnou stisknutím ostnatého 

oranžového knoflíku na horní straně. 

Ozve se bublající zvuk, který trvá 

náhodně od 10 do 60 sekund do té 

doby, než zazní klakson a vymezený čas 

je u konce.

Destičky se rozdělí stejným dílem mezi 

hráče:

Hrají-li hru 2 hráči, obdrží každý hráč 6 

destiček,

hrají-li hru 3 hráči, obdrží každý hráč 4 

destičky,

a hrají-li hru 4 hráči, obdrží každý hráč 3 

destičky.

Hru začíná nejmladší hráč. Spustí stopky, 

lízne si z hromádky horní kartu a rychle 

vyhledá destičku na stole, na které je stejný 

motiv jako na kartě, kterou si lízl. Když hráč 

destičku objeví, položí kartu LÍCEM NAHO-

RU na tuto destičku:

Hra končí, jakmile jednomu z hráčů na konci 

kola zbude jeden nebo více žetonů. Tento 

hráč se stává vítězem hry.

Každý hráč si položí své destičky líco-

vou stranou nahoru do řady před sebe. 

Pokládáme je v takové vzdálenosti od 

sebe, aby na ně bylo možné položit 

kartu, aniž by se tato karta dotýkala 

sousední destičky a nebo je dokonce 

zakrývala. Destičky a karty musí být pro 

ostatní spoluhráče vždy dobře viditelné 

a dosažitelné.

Každý hráč obdrží 3 modré žetony.

Karty dobře zamíchejte a položte je 

doprostřed stolu na hromádku lícovou 

stranou dolů.

Připravte stopky a postavte je vedle 

hromádky s kartami.

Pokud leží hledaná destička před 

některým ze spoluhráčů, hráč hlasitě 

zvolá „To jsi ty….“ a jméno spoluhráče. 

Nyní si musí tento hráč rychle líznout 

kartu z hromádky a k této kartě vyhle-

dat odpovídající destičku.

Nachází-li se správná destička před 

hráčem samotným, hlasitě zvolá: 

„Piff Paff“, rychle si lízne další kartu 

z hromádky a znovu hledá správnou 

destičku.

Poznámka: pokud je v průběhu hry znovu 

objeví motiv, který je na destičce již zakrytý 

kartou, tak na ni druhou kartu umístíme 

také.

Hra trvá do té doby, dokud se ozývá bubla-

jící zvuk a nezazní klakson. Tím je kolo u 

konce. Hráč, který je právě na řadě  

v okamžiku zaznění klaksonu, přichází o 

jeden modrý žeton. Tento žeton hráč vrátí 

zpět do krabice. Poté se všechny karty znovu 

zamíchají a opět se položí doprostřed stolu 

na hromádku lícovou stranou dolů. Následně 

Cíl hry:

PříPrava hry:

Průběh hry:

KOneC hry:

si každý hráč vybere jednu ze svých destiček 

a předá ji svému spoluhráči po levé straně, 

který si ji přidá ke svým destičkám. Hráč, 

který má ostnatého čtverzubce Piff Paffa, 

ho musí předat dál.

A už může začít nové kolo, poražený  

z minulého kola zapne stopky, lízne si jednu 

kartu a tak dále.

Přijde-li hráč o všechny 3 své žetony, je ze 

hry vyloučen. Destičky vyloučeného hráče 

se spravedlivě rozdělí mezi zbývající hráče 

a pokračuje se tak, jak již bylo popsáno. Der 

reihum nächste, noch im Spiel befindliche 

Spieler startet die neue Runde und es wird 

wie beschrieben weitergespielt.

2 3



vložení a výměna baterií:
Stopky fungují se dvěma 1,5V AAA bateriemi 
(nejsou součástí hry). S bateriemi by měli ma-
nipulovat pouze dospělí. Baterie by měly být 
„uchovány“ mimo dosah dětí. Při výměně  
baterií odšroubujte šroubek na víku od  
přihrádky s bateriemi na spodní straně stopek, 
otevřete přihrádku a každou baterii nasaďte 
podle pólu (viz. obrázek). Poté nasaďte víko 
přihrádky na baterie zpět a šroubek utáhněte. 
Přitom je třeba respektovat níže uvedené 
bezpečnostní pokyny.

bEZPEČNOSTNí POKyNy: 
Ve výjimečných případech mohou baterie vytéci. Vyteklá kapalina může způsobit popáleniny nebo 
výrobek zničit. Aby se zabránilo vytečení baterií, dbejte prosím následujících pokynů:
• Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
• Nabíjecí baterie před dobíjením vyjměte vždy z výrobku.
• Nabíjení nabíjecích baterií se smí provádět pouze pod dozorem dospělých osob.
• Nikdy nekombinujte alkalické baterie, standartní baterie (zinek-uhlík) nebo znovu nabíjecí 
 baterie nikl-kadmium.
• Nikdy nevkládejte současně staré a nové baterie. Baterie vyměňujte vždy ve stejnou dobu.
• Používejte baterie stejného nebo odpovídajícího typu, který je doporučen.
• Dbejte na to, aby baterie byly správně vloženy podle pólu (+/-).
• Neponechávejte ve výrobku staré nebo prázdné baterie.
• Připojovací svorky nesmí zkratovat.
• Při likvidaci výrobek nevhazujte do ohně. Baterie mohou vybuchnout nebo vytéci.
• Baterie zlikvidujte podle předpisů.
• Obal uschovejte, obsahuje důležité informace!

Z důvodu lepší srozumitelnosti se vyhýbáme současnému používání mužských a ženských jazykových 
tvarů. Veškerá označení osob platí stejně pro obě pohlaví.

Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty. 
Nebezpečí udušení. Uschovejte kontaktní adresu. Změna provedení vyhrazena.

Najdete nás na
facebook.com/PiatnikCZ
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Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Piff Paff & Friends“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, CZ-252 19 Rudná,  info@piatnik.cz, www.piatnik.cz


