
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
Společenská hra pro 3 až 5 hráčů ve věku od 3 let

     Hra obsahuje:
•	 návod
•	 herní plán 
•	 hrací kostka
•	 dřevěné hrací komponenty: figurka 

Smolíčka, berušky, kytičky, hříbečky 
a muchomůrky 

•	 25x stromečky

Pravidla hry:   
Varianta 1
Na herním plánu je třeba najít ukrytého Smo-

líčka pacholíčka. Ten je schován pod jedním ze 
zelených stromečků, stejně jako houbičky, be-
rušky a kytičky.

Hru hrají 3 až 5 hráčů. Jeden vždy hru vyne-
chává a má za úkol rozestavit všechny houby, 
berušky, kytičky a Smolíčka pacholíčka na li-
bovolná kolečka herního plánu. Rozestavěné 
předměty přikryje stromečky. Během této doby 
se ostatní hráči nesmí dívat, aby nevěděli, jak 
jsou předměty na hracím plánu rozmístěny.

Jak najít Smolíčka pacholíčka?
Házíme postupně kostkou a vždy po hodu 

odkryjeme jeden libovolný stromeček. Je-li 
pod ním předmět shodný s obrázkem na kost-
ce, vezmeme si jej a stromeček předáme hráči, 
který právě jednu hru nehraje.  Najdeme-li na 
odkrytém políčku jiný předmět, necháme jej 
ležet a stromeček si bereme my.

Hra končí, jakmile jeden z hráčů najde Smo-
líčka pacholíčka.

Na konci kola si všichni hráči sečtou své body 
za získané předměty:

Smolíček pacholíček 3 body
beruška   2 body
kytička   2 body
hříbek   1 bod
stromeček  -1 bod
muchomůrka  -2 body
     

Hráč, který ve hře nehrál, dostává body za 
všechny předměty, které zůstaly odkryté na 
herním plánu a odečítá si ztrátové body za stro-

mečky, které obdržel od spoluhráčů i za ty, kte-
ré zůstaly na herním plánu.

V příští hře se hráči vymění tak, aby každý 
jednu hru vynechal, protože jen v tomto přípa-
dě je bodování spravedlivé a teprve po vystří-
dání všech hráčů lze vyhlásit vítěze.

Varianta 2
Na začátku hry je potřeba rozestavit všechny 

houby, kytičky, berušky a Smolíčka pacholíčka 
na libovolná kolečka herního plánu a přiklopit 
stromečky. Po zakrytí stromečky ještě na her-
ním plánu přesuňte a  „promíchejte“ místa, aby 
nikdo z hráčů nevěděl, kde je co schované. 

Jak najít Smolíčka pacholíčka?
Házíme postupně kostkou a vždy po hodu 

odkryjeme jeden libovolný stromeček. Je-li pod 
ním předmět shodný s obrázkem na kostce, 
vezmeme si jej a stromeček dáme do krabice.  
Najdeme-li na odkrytém políčku jiný předmět, 
necháme jej ležet a stromeček znovu přiklopí-
me. Všichni hráči se snaží zapamatovat, který 
předmět byl nalezen a znovu schován, aby ho 
při případném hodu správně znovu odkryli.

Hra končí, jakmile jeden z hráčů najde Smo-
líčka pacholíčka.

Na konci kola si všichni hráči sečtou své body 
za získané předměty:

Smolíček pacholíček 3 body
beruška   2 body
kytička   2 body
hříbek   1 bod
muchomůrka  -2 body
                   

Přejeme  Vám  hodně  zábavy  a   mnoho příjem-
ných chvil při hře.



SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
Spoločenská hra pro 3 až 5 hráčov vo veku od 3 rokov

     Hra obsahuje:
•	 návod
•	 hrací plán 
•	 hracia kocka
•	 drevené hrací komponenty: figúrka 

Smolíčka, lienky, kvetinky, hríbiky a 
muchotrávky

•	 25x stromčeky

Pravidlá hry:   
Varianta 1
Na hracom pláne z lesa je potrebné nájsť 

ukrytého Smolíčka pacholíčka. Ten je schovaný 
pod jedným zo zelených stromčekov, rovnako 
ako hubky, lienky a kvetinky.

Hru hrajú 3 až 5 hráči. Jeden vždy hru vyne-
cháva a má za úlohu rozostaviť všetky hubky, 
lienky, kvetinky a Smolíčka pacholíčka na na ľu-
bovoľné kolieska hracieho plánu. Rozostavené 
predmety prikryje stromčekmi. V tomto čase sa 
ostatní hráči nesmú pozerať, aby nevedeli ako 
sú predmety na hracom pláne rozmiestnené.

Ako nájsť Smolíčka pacholíčka?
Hádžeme postupne kockou a vždy po hode 

odkryjeme jeden ľubovoľný stromček. Ak je 
pod ním predmet zhodný s obrázkom na koc-
ke, vezmeme si ho a stromček predáme hráčo-
vi, ktorý práve jednu hru nehrá. Ak nájdeme na 
odkrytom políčku iný predmet, necháme ho 
ležať a stromček si berieme my.

Hra končí, akonáhle jeden z hráčov nájde 
Smolíčka pacholíčka.

Na konci kola si všetci hráči spočítajú svoje 
body za získané predmety:

Smolíček pacholíček 3 body
lienka   2 body
kvetinka   2 body
hríbik   1 bod
stromček   -1 bod
muchotrávka  -2 body
     

Hráč, ktorý v hre nehral, dostáva body za všet-
ky predmety, ktoré zostali odkryté na hracom 
pláne a odpočíta si stratové body za stromče-

ky, ktoré získal od spoluhráčov; aj za tie, ktoré 
zostali na hracom pláne.

V nasledujúcej hre sa hráči vymenia tak, aby 
každý jednu hru vynechal, pretože len v tomto
prípade je bodovanie spravodlivé a až po vys-
triedaní všetkých hráčov je možné vyhlásiť ví-
ťaza.

Varianta 2
Na začiatku hry je potrebné rozostaviť všetky 

huby, kvetinky, lienky a Smolíčka pacholíčka na 
ľubovoľná kolieska herného plánu a priklopiť 
stromčeky. Po zakrytí stromčeky ešte na her-
nom pláne presuňte a „premiešajte“ miesta, aby 
nikto z hráčov nevedel, kde je čo schované. 

Ako nájsť Smolíčka pacholíčka?
Hádžeme postupne kockou a vždy po hode 

odkryjeme jeden ľubovoľný stromček. Ak je 
pod ním predmet zhodný s obrázkom na kocke, 
vezmeme si ho a stromček predáme do krabice.  
Ak nájdeme na odkrytom políčku iný predmet, 
necháme ho ležať a stromček znovu priklo-
píme. Všetci hráči sa snažia zapamätať, ktorý 
predmet bol nájdený a znovu schovaný, aby ho 
pri prípadnom hode správne znova odkryli.

Hra končí, akonáhle jeden z hráčov nájde 
Smolíčka pacholíčka.

Na konci kola si všetci hráči spočítajú svoje 
body za získané predmety:

Smolíček pacholíček 3 body
lienka   2 body
kvetinka   2 body
hríbik   1 bod
muchotrávka  -2 body
                   

Prajeme Vám veľa zábavy a mnoho príjemných 
chvíľ pri hre.


