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CZ

Pestrobarevná klubíčka kočky zbožňují. A co teprve, když mají takových klubíček k dispozici spoustu. 
Jedno je však jasné: kočky se dělí jen velmi nerady. A tak se každá kočka snaží ulovit pokud možno co 
nejvíce kulatých hebkých míčků. Pouze takový hráč, který dokáže šikovným způsobem vynášet karty, 

bude mít na konci hry nejvíc hebkých míčků.

Obsah hry

Napínavá sběratelská hra  
od Wolfgang Dirscherl • pro 2 až 4 hráče • od 7 let

48 míčků, po 12 kusech v barvě  
žluté, červené, zelené a modré 

1 pravidla hry 1 látkový sáček

1 kostka

1 destička  
s myší

5 destiček  
s otazníkem

52 karet: 4 karty  
s kočkami, 40 karet  

s čísly (hodnoty 1 – 40)  
a 8 karet s barvami
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Cíl hry
Cílem hry je šikovným vynášením karet získat 
co možná nejvíce míčků a obdržet tak na 
konci hry nejvíce bodů.

Príprava hry
•  Před první hrou vyjměte opatrně destičky  
 z perforované tabulky.

•  Každý z hráčů si vybere jednu kartu  
 s kočkou. Hrají-li hru méně než čtyři hráči,  
 odloží se přebytečné karty s kočkou zpět  
 do krabice.

•  Karty s čísly se dobře zamíchají. Každý hráč  
 obdrží 5 karet. Tyto karty si vezme spolu  
 s kartou s kočkou do ruky. Zbylé karty  
 s čísly se připraví na hromádku na lízání  
 lícem dolů doprostřed stolu.

•  Karty s barvami se také zamíchají. Každý  
 hráč dostane jednu kartu, na kterou  
 se smí sám podívat, ale během celé hry ji  
 spoluhráčům neukáže a položí si ji před  
 sebe lícem dolů. Při vyhodnocení na  
 konci hry získávají hráči za každý ulovený  
 míček v této barvě dvojnásobný počet  
 bodů! Zbylé karty s barvami se vrátí zpět  
 do krabice, aniž by se na ně hráči podívali. 

•  Pět destiček s otazníkem se dobře zamíchá  
 a položí lícem dolů na hromádku  
 doprostřed stolu.  

•  Všechny míčky se umístí do látkového  
 sáčku, ve kterém se dobře zamíchají. Sáček  
 se připraví doprostřed stolu, zrovna tak  
 i destička s myší a kostka.   

Prubeh hry
Hru začíná nejmladší hráč. Poté se hraje ve 
směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na řadě, hází kostkou. Podle 
výsledku hodu kostkou se provedou 
následující akce:

2, 3, 4 NEBO 5 

Hráč vytáhne ze sáčku takový 
počet míčků, který mu padl na 
kostce a položí je doprostřed 
stolu. O tyto míčky se bude  
v daném kole hrát.

Každý hráč si k tomu vybere jednu kartu  
z ruky a položí si ji před sebe lícem dolů. 
Když před všemi hráči leží karta, tyto karty se 
současně otočí a vzájemně se porovnají:
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Karta s kočkou 

Hráč, který vynesl kartu  
s kočkou, v tomto kole 
nezískává žádné míčky. Místo 
toho si může hráč ihned 
sejmout dvě vrchní karty  
s číslem z hromádky na lízání. 

Jednu z těchto karet si může vybrat a tu si, 
společně se svojí vynesenou kartou s kočkou, 
vzít do ruky. Kartu s číslem, kterou si hráč 
nevybere, odloží na odkládací hromádku.

Karta s číslem 

A nyní se rozdělí míčky: hráč, 
který vynesl kartu s nejvyšší 
hodnotou, si může vzít 
jako první míčky, které jsou 
umístěné uprostřed stolu. Hráč 
si může vzít a položit před sebe 

právě tolik míčků, kolik jich je znázorněno 
na jeho kartě. Poté si může příslušný počet 
míčků vzít hráč, který vynesl kartu s druhou 
nejvyšší hodnotou, atd. 

Důležité! Hráči, kteří vynesli karty s nižšími čísly, 
vyjdou bohužel naprázdno, případně obdrží jen 
část míčků, pokud se uprostřed stolu nenachází 
dostatek míčků nebo byly všechny míčky již 
přiděleny. 

Pokud se v daném kole nerozdělí všechny 
míčky mezi hráče, vrátí se zbylé míčky do 
látkového sáčku.

TAJUPLNÝ KOŠÍK 

O košík je vždy velká tahanice, 
protože jen jeden hráč si může  
v tomto kole opatřit míčky. 

Aniž by se předtím tahaly míčky z látkového 
sáčku, vybere si každý hráč jednu ze svých 
karet, které drží v ruce. Hráč, který v tomto 
kole vynese kartu s nejvyšší hodnotou, si smí 
ze sáčku vytáhnout tolik míčků, kolik jich je na 
jeho kartě znázorněno. Všichni ostatní hráči, 
kteří také vynesli kartu s číslem, tentokrát 
vyjdou bohužel naprázdno.

Poznámka: samozřejmě, že hráč může vynést  
i svou kartu s kočkou a sejmout si z hromádky 
na lízání dvě vrchní karty s číslem, vybrat si 
jednu z nich a vzít si tuto kartu spolu s kartou 
kočky zpět do ruky.

OTAZNÍK 

Z hromádky se otočí lícem nahoru 
tolik destiček s otazníky, kolik hráčů 
se účastní hry. Popořadě, začínaje 
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hráčem, který hodil kostkou, si nyní může 
každý hráč vybrat jednu z těchto destiček.

Na destičkách jsou znázorněny následující 
symboly:

míček: 
hráč si může vytáhnout 
míček s látkového sáčku  
a položit si ho před sebe. 

karta:
hráč si může z hromádky na 
lízání sejmout JEDNU vrchní 
kartu s číslem a vzít si ji do 
ruky.

klíč: 
hráč obdrží destičku s myší  
a odloží si ji před sebe. 

 Ale pozor: myš může být hráči opět  
 sebrána! To se stane tehdy, když se  
 v pozdějším kole opět otočí destička  
 s otazníkem, na které je vyobrazený klíč  
 a jiný hráč si tuto destičku vezme. Myš pak  
 okamžitě změní svého majitele. 

V případě, že si každý z hráčů vzal destičku  
a provedl akci, všech pět destiček s otazníkem 
se znovu zamíchá a opět položí na hromádku 
doprostřed stolu lícem dolů.

Po každém kole se všechny vynesené karty  
s čísly pokládají na odkládací hromádku lícem 
nahoru.  V případě, že se vypotřebují karty  
z hromádky na lízání, opět se zamíchají 
karty z odkládací hromádky a připraví se 
doprostřed stolu.

Poté začne nové kolo a další hráč ve směru 
hodinových ručiček je na řadě s hodem 
kostkou.

Pokud se po hodu kostkou již nenachází  
v látkovém sáčku dostatek míčků, vyloží se 
ze sáčku doprostřed stolu pouze zbylé míčky 
a následně se tyto přidělí podle hodnoty na 
kartě.
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Konec hry
Hra končí, jakmile se udá poslední míček. 
Nyní každý hráč stanoví hodnotu svých 
ulovených míčků.  

•  Karty s barvou, které se na začátku hry  
 potají rozdaly, se otočí lícem nahoru. Za  
 každý ulovený míček v této barvě obdrží  
 hráč dva body.

•  Všechny ostatní míčky jsou za jeden bod.

•  Tři body získává hráč, který má na konci hry  
 myš.

Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů. Při 
shodném počtu bodů vyhrává více hráčů. 

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

Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Happy Cats“, 
prosím, kontaktujte nás: 

Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, CZ-252 19 Rudná,  
email: info@piatnik.cz 
www.piatnik.cz

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
piatnik.com


