
Maunz Maunz [SK] Séria: Hry v plechovkách    Kód: 301322 

Vek: 5 - 99  Počet hráčov: 2 - 5 Trvanie hry: 10 min 

Na svoje značky, priprav sa, choď! Každý sa chce zbaviť svojich hracích 

kariet, ale jediný spôsob, ako to urobiť, je mať v ruke správne karty! 

Prvý hráč, ktorý úspešne kombinuje zmätok a taktiku ako prvý, ktorý sa zbaví všetkých svojich kariet, dostane ako cenu mačku. Cieľom hry je byť prvým 

hráčom, ktorý získa dve mačky. 

 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Hra obsahuje 32 kariet pre mačky v 4 farbách, 20 špeciálnych kariet v 4 farbách, 6 mačiek a návod na hru. 

 

Zamiešajte všetky karty. Každému hráčovi je rozdaných päť kariet. Zvyšné karty položte lícom nadol do stredu stola. Vytiahnite hornú kartu z balíčka a 

položte ju lícom nahor vedľa kopy (stane sa z nej odhodená hromádka kariet). Položte všetky mačky na kopu. 

Pravidlá hry: 

Otáčajte karty v smere hodinových ručičiek a hrajte niekoľko kôl. Začína hráč s najkrajším vrčaním. 

Ak môžete, položte jednu z kariet z ruky na vrchnú kartu vyradenej kopy. 

 

Dôležité 

● Vaša karta musí obsahovať inú mačku, ale rovnakú farbu, alebo rovnakú mačku, ale inú farbu ako horná karta na odkladacej kope (jedinou 

výnimkou je Party Cat, pozrite si preto všetky špeciálne karty).  

● Ak vo svojich kartách nemáte zodpovedajúcu kartu, potom z kôpky na ťahanie vezmi kartu a pridaj si ju do ruky. Aj keď je možné touto kartou 

zahrať, nemožno ňou zahrať okamžite. 

● Ak v rozdávajúcom balíčku nezostanú žiadne karty, potom vezmite vrchnú kartu z odhodenej kopy a položte ju na stôl. Zamiešajte zvyšné 

karty a položte ich lícom nadol na stôl ako novú kôpku. 

● Potom začnite hru znova a na rade je ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. 

 

Špeciálne karty 

● Rozprávková mačka: Ktokoľvek má rozprávkovú mačku, môže si zvoliť farbu pre ďalšie kolo. 

● Párty mačka: Ak je v hre táto mačka, ďalší hráč zmešká svoje kolo. Môžu mňaukať, aby vyjadrili svoje sklamanie. 

● Pirátska mačka: Ktokoľvek má v hre pirátsku mačku, môže si vymeniť svoje karty s kartami iného hráča (ale môžu si tiež vymeniť svoje 

vlastné karty, ak si ich nechcú vymeniť hráči). 

● Žmurkajúca mačka: Ak máš v hre žmurkajúcu mačku, nasledujúci hráč vytiahne z kôpky dve karty. 

● Párty mačka: Párty mačka je jediná divoká karta, ktorú je možné umiestniť za ktorúkoľvek kartu. Ak sa zahrá táto karta, potom farba mačky 

určuje, v ktorej farbe bude kolo pokračovať. 

 

Záver hry: 

 

Keď hráčovi zostane iba jedna karta v ruke, musí zavolať „Mačky“ dostatočne nahlas, aby to všetci počuli. Hra sa končí, keď hráč pri vkladaní poslednej 

karty zakričí „bláznivé mačky“. Tento hráč dostane ako cenu mačku. 

 

Upozornenie 

Ak hráč zabudne zavolať „Mačky“ alebo „Bláznivé mačky“, musí si za trest vziať kartu zo žrebovania. 

A začnite nové kolo, zamiešajte karty a rozdajte každému hráčovi päť kariet. Začnite odznova. Hra končí, keď hráč získa druhú mačku za víťazstvo v 

hre. Hra je ľahšia, ak predtým, ako začnete hrať, vytiahnete jednu alebo niekoľko špeciálnych kariet. 

 

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?  

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu. 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: HabaCeskoSlovensko  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: haba_cesko_slovensko 

http://www.playatelier.shop/


Maunz Maunz [CZ] Série: Hry v plechovce   Kód: 301322 

Věk: 5 - 99 Počet hráčů: 2 - 5 Trvání hry: 10 min 

Na své značky, připrav se, jdi! Každý se chce zbavit svých hracích karet, ale 

jediný způsob, jak to udělat, je mít v ruce správné karty! 
 

První hráč, který úspěšně kombinuje zmatek a taktiku jako první, který se zbaví všech svých karet, dostane jako cenu kočku. Cílem hry je být prvním 

hráčem, který získá dvě kočky. 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Hra obsahuje 32 karet pro kočky v 4 barvách, 20 speciálních karet ve 4 barvách, 6 koček a návod na hru. 

 

Zamíchejte všechny karty. Každému hráči je rozdáno pět karet. Zbývající karty položte lícem dolů do středu stolu. Vytáhněte horní kartu z balíčku a 

položte ji lícem nahoru vedle kopy (stane se z ní odhozena hromádka karet). Položte všechny kočky na kopu. 

Pravidla hry: 

Otáčejte karty ve směru hodinových ručiček a hrajte několik kol. Začíná hráč s nejkrásnějším vrčením. 

Pokud můžete, položte jednu z karet z ruky na vrchní kartu vyřazené kopy. 

 

Důležité 

● Vaše karta musí obsahovat jinou kočku, ale stejnou barvu, nebo stejnou kočku, ale jinou barvu než horní karta na odkládací kope (jedinou 

výjimkou je Party Cat, viz proto všechny speciální karty). 

● Pokud ve svých kartách nemáte odpovídající kartu, pak z hromádky na tažení vezmi kartu a přidej si ji do ruky. I když je možné touto kartou 

zahrát, nelze jí zahrát okamžitě. 

● Pokud v rozdávající balíčku nezůstanou žádné karty, pak vezměte vrchní kartu z odhozené kopy a položte ji na stůl. Zamíchejte zbývající 

karty a položte je lícem dolů na stůl jako novou hromádku. 

● Pak začněte hru znovu a na řadě je další hráč ve směru hodinových ručiček. 

 

Speciální karty 

● Pohádková kočka: Kdokoliv má pohádkovou kočku, může si zvolit barvu pro další kolo. 

● Párty kočka: Jestliže je ve hře tato kočka, další hráč zmešká své kolo. Mohou mňoukat, aby vyjádřili své zklamání. 

● Pirátská kočka: Kdokoliv má ve hře pirátskou kočku, může si vyměnit své karty s kartami jiného hráče (ale mohou si také vyměnit své vlastní 

karty, pokud si je nechtějí vyměnit hráči). 

● Mrkací kočka: Jestliže máš ve hře mrkající kočku, následující hráč vytáhne z hromádky dvě karty. 

● Párty kočka: Párty kočka je jediná divoká karta, kterou lze umístit za kteroukoliv kartu. Pokud se zahraje tato karta, pak barva kočky určuje, ve 

které barvě bude kolo pokračovat. 

 

 

Závěr hry: 

 

Když hráči zůstane pouze jedna karta v ruce, musí zavolat "Kočky" dostatečně nahlas, aby to všichni slyšeli. Hra končí, když hráč při vkládání poslední 

karty zakřičí "bláznivé kočky". Tento hráč dostane jako cenu kočku. 

 

Upozornění 

Pokud hráč zapomene zavolat "Kočky" nebo "Bláznivé kočky", musí si za trest vzít kartu ze losování. 

A začněte nové kolo, zamíchejte karty a rozdejte každému hráči pět karet. Začněte znovu. Hra končí, když hráč získá druhou kočku za vítězství ve hře. 

Hra je lehčí, když předtím, než začnete hrát, vytáhnete jednu nebo několik speciálních karet. 

 

 

 

 

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem? 

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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