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[SK] Zoonimooz PŠTROS - spoločenská hra 

VEK: 6 - 12 ROKOV 
POČET HRÁČOV: 2 - 4 

[CZ] Zoonimooz PŠTROS - společenská hra 

VĚK: 6 - 12 LET  
POČET HRÁČŮ: 2 - 4 
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[SK] Zoonimooz PŠTROS - spoločenská hra 
 
17 kartónových vajec / 4 drevené stojany / 3 kocky / 1 hniezdo / 1 návod 
 
Cieľ hry 
 
Zozbierať ako prvý 5 vajec rôznej farby na svojom stojane. 
 
Pravidlá hry 
 

 Na začiatku hry sa všetky vajíčka umiestnia do hniezda v strede stola a každý hráč dostane jeden stojan. 

 Hráči sa počas hry striedajú v smere hodinových ručičiek, začína najmladší hráč. 

 Každý z hráčov hádže naraz troma kockami, pričom jeho cieľom je hodiť na dvoch alebo všetkých kockách 

rovnakú farbu. Hlava pštrosa predstavuje žolíka, pričom hráč sa môže rozhodnúť, ktorej farbe zodpovedá. 

Napríklad: 1 hlava pštrosa + 1 žltá + 1 modrá = 2 žlté a 1 modrá alebo 1 žltá a 2 modré. Ak hráč nie je spokojný 

so svojím hodom, tak môže hádzať najviac dva razy znovu - všetkými alebo jednou kockou podľa vlastného 

výberu. 

 Ak hráč nehodí ani na tretí pokus na dvoch kockách rovnakú farbu, tak v hre pokračuje ďalší hráč. 

 Ak sa hráčovi podarí hodiť na dvoch alebo troch kockách rovnakú farbu alebo na všetkých troch hlavu pštrosa, 

tak si vyberie z nasledujúcich činností: 

o  Ak hráč hodil na dvoch kockách rovnakú farbu a na tretej kocke je iná farba 

 tak si vezme z hniezda vajce rovnakej farby ako na dvoch jeho kockách a umiestni ho do svojho 

stojana alebo 

 vezme zo svojho stojana vajce rovnakej farby ako na dvoch jeho kockách a vráti ho do hniezda 

alebo 

 vynechá ťah, aby nemal vo svojom stojane dve vajcia rovnakej farby. 

o  Ak hráč hodil na všetkých kockách rovnakú farbu 

 tak si vezme z hniezda vajce rovnakej farby ako na všetkých jeho kockách a umiestni ho do 

svojho alebo protihráčovho stojana alebo 

 vezme zo svojho alebo protihráčovho stojana vajce rovnakej farby ako na všetkých jeho 

kockách a vráti ho do hniezda. 

o  Ak hráč hodil na všetkých kockách hlavu pštrosa 

 tak vezme zo svojho alebo protihráčovho stojana či hniezda ľubovolné vajce a umiestni ho bez 

obmedzenia na akékoľvek miesto. 

Tipy 
 

 V hre je len jedno zlaté vajce, takže nezmeškajte žiadnu príležitosť, keď ho môžete získať! Vezmite si ho z 

hniezda po hodení troch hláv pštrosa! 

 Hráč, ktorý hodí tri hlavy pštrosa alebo tri rovnaké farby môže spomaliť protihráča tým, že do jeho stojana 

pridá vajce farby, ktorá sa tam už nachádza. Protihráč sa ho následne musí zbaviť, čo ho stojí drahocenný čas, 

ktorý inak mohol stráviť zbieraním piatich vajec rozličnej farby.   
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[CZ] Zoonimooz PŠTROS - společenská hra 
 
17 kartónových vajec / 4 dřevěné stojany / 3 kostky / 1 hnízdo / 1 návod 
 
Cíl hry 
 
Shromáždit jako první 5 vajec různé barvy na svém stojanu. 
 
Pravidla hry 
 

 Na začátku hry se všechny vajíčka umístí do hnízda uprostřed stolu a každý hráč dostane jeden stojan. 

 Hráči se během hry střídají ve směru hodinových ručiček, začíná nejmladší hráč. 

 Každý z hráčů hází najednou třemi kostkami, přičemž jeho cílem je hodit na dvou nebo všech kostkách stejnou 
barvu. Hlava pštrosa představuje žolíka, přičemž hráč se může rozhodnout, které barvě odpovídá. Například: 1 
hlava pštrosa + 1 žlutá + 1 modrá = 2 žluté a 1 modrá nebo 1 žlutá a 2 modré. Pokud hráč není spokojen se 
svým hodem, tak může házet nejvýše dvakrát znovu - všemi nebo jednou kostkou podle vlastního výběru. 

 Pokud hráč nehodí ani na třetí pokus na dvou kostkách stejnou barvu, tak ve hře pokračuje další hráč. 

 Pokud se hráči podaří hodit na dvou nebo třech kostkách stejnou barvu nebo na všech třech hlavu pštrosa, tak 
si vybere z následujících činností: 

o Pokud hráč hodil na dvou kostkách stejnou barvu a na třetí kostce je jiná barva 
 tak si vezme z hnízda vejce stejné barvy jako na dvou jeho kostkách a umístí jej do svého 

stojanu nebo 
 vezme ze svého stojanu vejce stejné barvy jako na dvou jeho kostkách a vrátí ho do hnízda 

nebo 
 vynechá tah, aby neměl ve svém stojanu dvě vejce stejné barvy. 

o Pokud hráč hodil na všech kostkách stejnou barvu 
 tak si vezme z hnízda vejce stejné barvy jako na všech jeho kostkách a umístí jej do svého 

nebo protihráčova stojanu nebo 
 vezme ze svého nebo protihráčova stojanu vejce stejné barvy jako na všech jeho kostkách a 

vrátí ho do hnízda. 
o Pokud hráč hodil na všech kostkách hlavu pštrosa 

 tak vezme ze svého nebo protihráčova stojanu či hnízda libovolné vejce a umístí jej bez 
omezení na jakékoli místo. 

 
Tipy 
 

 Ve hře je jen jedno zlaté vejce, takže nepromeškejte žádnou příležitost, kdy ho můžete získat! Vezměte si ho 
z hnízda po hození třech hlav pštrosa! 

 Hráč, který hodí tři hlavy pštrosa nebo tři stejné barvy může zpomalit protihráče tím, že do jeho stojanu přidá 
vejce barvy, která se tam již nachází. Protihráč se ho následně musí zbavit, což ho stojí drahocenný čas, který 
jinak mohl strávit sbíráním pěti vajec různé barvy. 


