
Krajiny Európy [SK] Séria: Vzdelávacie hry    Kód: 304532 

Vek: 8 - 99  Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 20 min 

Štyria dezorientovaní turisti cestujú po Európe. Zájazdový autobus každý 

deň prichádza do inej krajiny - a turisti už nevedia, kde sú. Pomôžte im 

objaviť ich okolie pomocou indícií poskytnutých o každej krajine. Čím menej 

indícií potrebujete, tým ďalej môžete turistov presunúť. Cieľom hry je byť 

prvý, kto so svojím turistom dokončí okružnú jazdu po Európe! 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 4 figúrky turistov, 1 herná doska, 4 referenčné tabule s vlajkami, 76 hracích kariet (51 kariet krajín, 16 kariet odpovedí, 8 kariet rizika, 

1 karta Nepozeraj!) a návod na hru. 

Umiestnite hernú dosku do stredu stola. Každý hráč dostane referenčnú tabuľu, turistu a karty s odpoveďami a rizikom zodpovedajúcej farby. Umiestnite 

turistov na políčko štart. Karty odpovedí a rizík položte lícom nadol pred seba. Zamiešajte karty s krajinami a dvanásť z nich umiestnite na kopu so 

stranou nahor. Potom kopu zakryte kartou a pripravenú kopu položte vedľa herného plánu. Zvyšné karty krajín a všetky ďalšie nepoužité herné 

materiály sa vrátia do škatule. 

Pravidlá hry: 

Hra sa hrá v smere hodinových ručičiek, hru začína najstarší hráč. Vyzývate ostatných hráčov nech povedia o svojich odborných znalostiach o Európe. 

Vezmite kartu pod krycou kartou z kopy. Potajomky nahliadnite do indícií a vyberte si jednu z nich. Po každej indícii, ktorú spravíte, položte pred seba 

kartu krajiny, aby ostatní hráči zreteľne videli možnosti označené písmenami A, B, C a D. Indícia by sa mala čítať nahlas a pomaly a podľa potreby ju 

opakovať. 

Karty krajín  

Predný pohľad karty= Každá karta obsahuje štyri indície:  

● Kód krajiny: Nahlas prečítajte číslo vedľa malého ďalekohľadu. Ostatní hráči teraz vyhľadávajú krajinu s týmto kódom na hernom pláne. 

● Hlavné mesto: Prečítajte si nahlas názov hlavného mesta.  

● Kód vlajky: Nahlas prečítajte číslo vedľa malej vlajky. Ostatní hráči hľadajú na referenčnej doske vlajku so zodpovedajúcim číslom.  

● Kľúč 50:50: Vyberte dve krajiny na zadnej strane karty krajiny, ktoré nie sú správne, a povedzte zodpovedajúce písmená. 

Tip: Skúste na začiatku nedať stopu 50:50. 

 

Zadný pohľad karty:  

Ako dať odpoveď: Svoju odpoveďovú kartu môžete umiestniť po zadaní indície, to znamená za prvou, druhou, treťou alebo štvrtou indíciou. 

Odpoveďovú kartu položte lícom nadol vedľa jedného z políčok na vonkajšej strane hracej plochy. 

● Po prvej indícii vedľa políčka so štyrmi bodkami 

● Po druhej indícii vedľa políčka s tromi bodkami 

● Po tretej indícii vedľa políčka zobrazujúci dve bodky 

● Po štvrtej indícii vedľa políčka zobrazujúci jednu bodku 

Vyzývateľ - hráč rozdáva indície, kým všetci hráči nevložia odpoveďovú kartu. Každý hráč musí za poslednú indíciu vložiť odpoveďovú kartu. 

Dôležité!  

Po vložení odpoveďovej karty tam karta  už musí zostať! Pohybovať ňou už nesmiete, aj vtedy keď po poskytnutí ďalších indícií zistíte, že ste sa mýlili! 

V takejto situácii však môžete použiť aj svoje rizikové karty. 

 

Karty rizika 

Každý hráč má dve karty rizika. 

Počkajte, dodatočne!   

Odpoveďovú kartu, ktorú ste už umiestnili, môžete opraviť tak, že ju zakryjete touto kartou rizika. Potom umiestnite svoju novú kartu s odpoveďou na 

kartu rizika. Ak je odpoveď správna, skóre odpoveďovej karty je platné. Ak je však prvá odpoveď správna a odpoveď „opravená“ nesprávna, skóre pre 

vás nebude. 

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/


Získaj skóre - ukradnutie!   

Rizikovú kartu položíte na odpoveďovú kartu iného hráča. Ak je táto odpoveď správna, dostanete body, zatiaľ čo druhý hráč nič nezíska a nebude môcť 

presunúť svoju postavičku turistu toto kolo. Ak však bola jeho odpoveď nesprávna, potom bude použitie vašej karty s rizikom neplatné a vy nedostávate 

žiadne body. 

Každá karta rizika môže byť počas hry použitá iba raz. Karty rizika, ktoré boli použité, sú potom vyradené z hry. 

 

Koniec kola 

Kolo sa končí, akonáhle všetci hráči vložia odpoveďovú kartu. Hráč odhalí odpoveď a ostatní hráči odovzdajú svoje karty odpovedí. 

Správna odpoveď? 

● Áno!  

Skvelé! Posuňte svojho turistu toľko políčok, koľko bodiek sa zobrazuje na príslušnom políčku odpovede.  

● Nie!  

Nevadí! Váš turista je naďalej úplne dezorientovaný a nemôže sa hýbať. V ďalšom kole budete mať ďalšiu šancu. 

 

Nové kolo 

Akonáhle všetci hráči, ktorí mali pravdu, presunuli svojich turistov, začína nové kolo. Vyberte z hry kartu krajiny z predchádzajúceho kola. Teraz je na 

rade ďalší hráč, ktorý vyzve ostatných hráčov. Berú novú kartu krajiny a poskytujú indíciu. 

 

Záver hry: 

 

Hneď ako jeden z hráčov presunie svojho turistu na štartovacie políčko alebo prejde okolo neho, kolo, ktoré začalo, pokračuje, až kým všetci neprídu na 

rad. Ak viac ako jeden hráč dosiahne alebo obíde políčko štart / cieľ, víťazstvo získa hráč, ktorého postavička turistu bola najďalej. Ak dvaja alebo 

viacerí turisti prekonali rovnakú vzdialenosť, hra je nerozhodná. 

Ak po 12. otázke stále žiadny turista nedorazil na štartovacie políčko, vyhráva hru hráč, ktorý je najďalej vpredu. 

 

Poznámka:  

Samozrejme, môžete si tiež vziať z hry viac kariet krajín a pokračovať v hraní, kým sa prvý turista nedostane na štartovacie políčko. 

  

Variácia pre európskych odborníkov:   

Táto variácia sa hrá ako základná hra s nasledujúcimi zmenami: 

● Pomôžete si malými lístočkami papiera a ceruzkou namiesto odpoveďových kariet. 

● Hráč musí držať kartu krajiny tak, aby druhí hráči nevideli možnosti odpovede! 

● Poskytnuté sú iba tri indície. Indikátor 50:50 je vynechaný. 

● Z tohto dôvodu môžu byť odpovede kladené iba na políčka so štyrmi, tromi alebo dvoma bodkami. 

● Po každej indícii môžu hráči tajne napísať krajinu, ktorú si myslia, že je hľadaná, a vložiť svoje útržky s odpoveďou vedľa príslušného políčka 

odpovedí.  

Víťazom tejto variácie je skutočný odborník na Európu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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