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Komu by se nelíbilo mít svoje univerzální zvířátko?  Stačí jen zavolat a nabídne vám 

přesně to, co budete zrovna potřebovat…  Abyste získali naše univerzální zvířátko, musíte 

být zatrápeně rychlí a řádně žádané zvířátko pojmenovat, protože v opačném případě se 

k němu vůbec nedostanete.  Proto si dávejte dobrý pozor a hlavně nic nepopleťte!  Když 

totiž vyvoláte nesprávné zvíře, všechna zvířátka se vám rozutečou!  Je důležité 

rozpoznat, kdy je ten pravý čas s křečkováním zvířátek zase na chvíli přestat…  Který 

hráč tohle dokáže nejlíp? 

Materiál 
66 kartiček zvířátek 

1 hrací kostka 

 

Cíl hry 
Ten, kdo nejrychleji vykřikne jméno požadovaného zvířátka, buď získává kartičku 

s tímto zvířátkem, anebo uloží své nasbírané karty do bezpečí.  Vítězí hráč, který 

má na konci hry nejvíce karet. 

Příprava hry 
Karty zvířátek důkladně promíchejte a 

rozdělte je na dvě přibližně stejné hromádky – 

dva dobírací balíčky (karty leží na stole lícem 

nahoru).  Z jedné z hromádek vezměte horní 

kartu a vložte ji lícem dolů doprostřed této 

hromádky.   
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Jak se hra hraje 
Není důležité, který z hráčů hodí kostkou.  Jakmile se však kostka zastaví, všech 

hráčů najednou se ptáme: Které zvířátko hledáme?  Kdo to ví, co nejrychleji 

vyvolá jméno hledaného zvířátka.  Poté začíná další kolo… 

 

A které zvířátko právě hledáme? 
 

Pravidlo číslo 1: 

Hledané zvířátko je to 

zvířátko, které padlo na 

kostce! 

Pravidlo číslo 2: 

Nemůžete zavolat jméno 

žádného ze zvířátek, která 

jsou vyobrazena na kartách 

v dobíracích balíčcích!  Pokud 

je zvířátko na kostce shodné 

se zvířátkem na kartě 

v dobíracím balíčku, hráči musí 

zavolat jméno jednoho ze 

zvířátek, která na stole právě 

vidět nejsou.  Hráč, který 

nejrychleji zavolá správné 

zvířátko, v příslušném kole 

vítězí. 

Pravidlo číslo 3: 

Nemůžete vyvolat to zvířátko, 

které bylo správně vyvoláno 

v předchozím kole! 
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Jak postupuje vítěz kola dále? 
Hráč, který nejrychleji a zároveň správně vyvolal zvířátko, zvítězil v příslušném 

kole.  Má teď dvě možnosti: 

1. z jednoho z dobíracích balíčků si vybere horní kartu a položí ji před sebe 

lícem nahoru       

NEBO 

2. otočí všechny své již vyhrané karty lícem dolů, čímž uloží svá zvířátka do 

bezpečí. 

Nově vyhrané karty pokládá hráč vždy lícem nahoru a leží odděleně od karet, 

které byly již dříve uloženy do bezpečí. 

Vyvolali jste nesprávné zvířátko? 
Pokud jste vyvolali nesprávné zvířátko, musíte odevzdat všechny získané karty, 

které leží na vaší hromádce lícem nahoru (tzn. ty, které ještě nejsou v bezpečí).  

Karty je třeba odložit do společného odhazovacího balíčku, a to lícem dolů.  Tyto 

karty již nebudou vráceny zpět do hry.  Pokud máte ve chvíli, kdy jste vyvolali 

nesprávné zvířátko, k dispozici pouze karty, které jsou již uloženy v bezpečí, 

musíte je obrátit lícem opět nahoru, čímž všechny v bezpečí být přestávají. 

Hledané zvířátko vyvolalo několik hráčů najednou! 
Pokud správné zvířátko vyvolalo více hráčů najednou, kolo má více vítězů.  

V takovém případě si kartu berou všichni vítězové. 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

Pokud jsou najednou správně vyvolána různá zvířátka, za zvířátko, které nemůže 

být vyvoláno v příštím kole pokládáme to, které je z těch správně vyvolaných 

největší.  (V pořadí od největšího po nejmenší to jsou: kráva, prase, ovce, pes, 

kočka, myš). 

 

A co když všichni hráči vyvolají nesprávné zvířátko? 
V takovém případě kartu nezíská nikdo.  Všechny získané karty hráčů, které leží 

na stole lícem nahoru, jsou odloženy na odkládací balíček a pro následující kolo 

neplatí pravidlo číslo 3.  
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A co karta, kterou jsme na začátku hry položili do 

dobíracího balíčku obráceně? 
Když na ni dojde řada, prostě ji otočte.  Poté tento balíček rozdělte na dvě 

přibližně stejné části (poloviny) – vzniknou tři základní dobírací balíčky. Hra je od 

této chvíle ještě záludnější, protože teď už se na stole mohou objevit až tři 

zvířátka, která nelze vyvolat. 

 

 

 

 

 

Konec hry a určení vítěze 
Hra končí ve chvíli, kdy jsou rozebrány karty z dobíracích balíčků. Nyní si všichni 

hráči sečtou všechna získaná zvířátka (ta v bezpečí i ta, která ještě v bezpečí 

nejsou).  Vítězí hráč s největším počtem získaných zvířátek.  

 

 

Hodně zábavy při hraní vám přeje 

Svět deskových her 

 


