
302702 

              [SK] Klan škrečkov 

   

              VEK: 4 - 8 ROKOV   

             POČET HRÁČOV: 1 - 4  

   

[SK] Spoločenská hra Klan škrečkov 

 

Hra obsahuje: 4 škrečkovia, 1 kocka, 12 potravín (4 mrkvy, 4 pšenice, 4 ďateliny), 14 listov na 

strom, hracia doska (4 ks puzzle)  s výťahom, kolesom pre škrečkov, vozíkom, gondolou 

 

Cieľ hry: Podarí sa škrečkom pozbierať a uložiť všetky zásoby jedla na zimu do komôrok predtým, 

ako opadajú listy zo stromu a ježko si z nich urobí hniezdo na zimný spánok? 

Príprava hry: Poskladajte hraciu dosku z jednotlivých dielov puzzle, vložte do nej výťah, koleso, 

gondolu a vozík tak, aby sa jednoducho dalo s nimi pohybovať. Podľa počtu hráčov umiestnite 

príslušný počet potravín na jednotlivé polia, kde sa pestujú (za každého hráča po 1 ks z každej 

potraviny). Tzn. ak hru práve hrajú 3 hráči, umiestnite na mrkvové pole 3 mrkvy, na ďatelinové pole 

3 ďateliny a na pšeničné pole 3 pšenice. 

Každý hráč si vyberie svojho škrečka a umiestni ho do obývačky - izby so stolom a stoličkami 

približne v strede hracieho plánu (pozri nákres LIVING ROOM). 

Priebeh hry: Každý hráč nafúkne líca ako škrečok a ten, čo ich má najväčšie, začína. Umiestni 

škrečka v blízkosti stromu mimo hracej dosky. Po každom kole, keď sa vystriedajú všetci hráči, 

tento začínajúci hráč zoberie 1 list zo stromu a uloží ho k ježkovi a pokračuje v hode kockou. 

Začínajúci hráč hodí kockou, hrá sa v smere hodinových ručičiek. Podľa čísla, ktoré padlo na kocke 

sa posunie hráč o príslušný počet miestností smerom k niektorej potravine na poli. Keď sa k nej 

dostane, položí si ju pred seba a snaží sa so škrečkom dostať do skladovacej komôrky na danú 

potravinu. Hádže kockou dovtedy, pokiaľ sa tam nedostane, položí tam potravinu a ide pre ďalšiu. 

Ak hodí na kocke viac bodov pri tom, ako sa dostal do skladovacej miestnosti, body použije pri tom, 

ako sa vracia (napr. mal 2 body do skladovacej miestnosti a na kocke padlo číslo 4. Na 2 sa dostane 

do skladovacej miestnosti, vyloží potravinu a pokračuje ďalej ešte 2 ďalšie miestnosti). 

Za miestnosti (1 bod na kocke) sa počítajú aj polia, kde rastú potraviny, aj pohybujúce sa koleso, 

gondola, vozík a výťah, rovnako ako aj skladovacia komôrka. 

Každý hráč smie mať v jednom čase iba 1 potravinu pred sebou, odniesť ju do komôrky a až potom 

ísť pre ďalšiu potravinu. Pri začatí každého kola začínajúci hráč nesmie zabudnúť odstrániť 1 list zo 

stromu a uložiť ho k ježkovi. Škrečkovia pracujú za spoločný tím (klan). Každý hrajúci škrečok si 

musí odniesť po 1 ks všetkých 3 potravín do príslušných komôrok. Ak niektorí škrečkovia už úlohu 

splnili a čakajú na ostatných, snažia sa dostať do spálne a potom ďalej už nehrajú a čakajú, kým 

posledný škrečok neuloží poslednú potravinu do komôrky. 

Koniec hry: Vyhrávajú škrečkovia, ak uložili všetky potraviny do príslušných komôrok skôr, ako 

opadol posledný list zo stromu. V prípade, že začínajúci hráč odstránil posledný list zo stromu skôr 

ako sa podarilo dostať škrečkom všetko jedlo do komôrok, vyhral ježko a klan škrečkov spoločne 

prehral.    

 

Variácia hry pre pokročilých škrečkov: Skúste na začiatku hry uložiť na strom menej listov, čím si 

skrátite čas, za ktorý musíte dostať potraviny do skladovacích komôrok.  



302702 

              [CZ] Klan křečků    

           VĚK: 4 - 8 LET  

        POČET HRÁČŮ: 1 - 4 

 

[CZ] Společenská hra Klan křečků 

 

Hra obsahuje: 4 křečci, 1 kostka, 12 potravin (4 mrkve, 4 pšenice, 4 jetele), 14 listů na strom, hrací 

deska (4 ks puzzle) s výtahem, kolem pro křečky, vozíkem, gondolou 

 

Cíl hry: Podaří se křečkům posbírat a uložit všechny zásoby jídla na zimu do komůrek předtím, než 

opadají listy ze stromu a ježek si z nich udělá hnízdo na zimní spánek? 

Příprava hry: Poskládejte hrací desku z jednotlivých dílů puzzle, vložte do ní výtah, kolo, gondolu a 

vozík tak, aby se jednoduše dalo s nimi pohybovat. Podle počtu hráčů umístěte příslušný počet 

potravin na jednotlivá pole, kde se pěstují (za každého hráče po 1 ks z každé potraviny). Tzn. pokud 

hru právě hrají 3 hráči, umístěte na mrkvové pole 3 mrkve, na jetelové pole 3 jetele a na pšeničné 

pole 3 pšenice. 

Každý hráč si vybere svého křečka a umístí ho do obývacího pokoje - pokoje se stolem a židlemi 

přibližně uprostřed hracího plánu (viz nákres LIVING ROOM). 

Průběh hry: Každý hráč nafoukne líce jako křeček a ten, co je má největší, začíná. Umístí křečka v 

blízkosti stromu mimo hrací desky. Po každém kole, kdy se vystřídají všichni hráči, tento začínající 

hráč vezme 1 list ze stromu a uloží ho k ježkovi a pokračuje v hodu kostkou. 

Začínající hráč hodí kostkou, hraje se ve směru hodinových ručiček. Podle čísla, která padlo na 

kostce se posune hráč o příslušný počet místností směrem k některé potravině na poli. Když se k ní 

dostane, položí si ji před sebe a snaží se s křečkem dostat do skladovací komůrky na danou 

potravinu. Hází kostkou, dokud se tam nedostane, položí tam potravinu a jde pro další. Pokud hodí 

na kostce více bodů při tom, jak se dostal do skladovací místnosti, body použije když se vrací (např. 

měl 2 body do skladovací místnosti a na kostce padlo číslo 4. Na 2 se dostane do skladovací 

místnosti, vyloží potravinu a pokračuje dál další 2 místnosti). 

Za místnosti (1 bod na kostce) se počítají i pole, kde rostou potraviny, i pohybující se kolo, gondola, 

vozík a výtah, stejně jako i skladovací komůrka. 

Každý hráč smí mít v jednom čase pouze 1 potravinu před sebou, odnést ji do komůrky a až pak jít 

pro další potravinu. Při zahájení každého kola začínající hráč nesmí zapomenout odstranit 1 list ze 

stromu a uložit ho k ježkovi. Křečci pracují za společný tým (klan). Každý hrající křeček si musí 

odnést po 1 ks všech 3 potravin do příslušných komůrek. Pokud někteří křečci již úkol splnili a čekají 

na ostatní z klanu, snaží se dostat do ložnice a pak dále již nehrají a čekají, dokud poslední křeček 

neuloží poslední potravinu do komůrky. 

Konec hry: Vyhrávají křečci, pokud uložili všechny potraviny do příslušných komůrek dříve, než 

opadl poslední list ze stromu. V případě, že začínající hráč odstranil poslední list ze stromu dříve 

než se podařilo dostat křečkem všechno jídlo do komůrek, vyhrál ježek a klan křečků společně 

prohrál. 

Variace hry pro pokročilé křečky: Zkuste na začátku hry uložit na strom méně listů, čímž si 

zkrátíte čas, za který musíte dostat potraviny do skladovacích komůrek. 


