
Ahoj! Já jsem Malý Amigo a ukážu vám, 

jak se hraje ta
to hra. Dobře s

e bavte!

Počet hráčů: 2 – 6      Věk: od 4 let Délka hry: cca 10 minut

Obsah

Cíl hry

Hráči se snaží zároveň sebrat barevné magnetky. Hodem 
kostkou určí, který symbol a která barva na horní straně 
magnetek se bude sbírat. Rychle si rozeberte správné 
magnetky, ale ty ostatní neberte. Hráč s nejvyšším 
komínkem magnetek vyhrává.

Příprava

Rozložte magnetky na stůl barevnými symboly nahoru. 
Připravte si kostku s barvami a kostku se symboly.
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36 barevných magnetek 1 kostka 
se symboly

1 kostka 
s barvami
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Pravidla hry

Každý hráč hází oběma kostkami. Dávejte pozor, co 
na kostkách padne, protože hrajete všichni současně. 
Snažte se co nejrychleji posbírat všechny magnetky se 
symbolem v barvě, jak ukazují kostky.

Příklad: Hodíte 
kostkami a padne 
modrá barva 
a symbol blesku. Co 
nejrychleji se snažte 

sesbírat magnetky, na kterých je modrý blesk.

Jen jednou rukou! 
Magnetky můžete sbírat pouze jednou rukou! Díky 
přitažlivé síle magnetu je můžete jednoduše naskládat 
na sebe do komínku.

Jakmile jsou posbírány všechny magnetky s daným 
symbolem a barvou, hází další hráč. Kostky znovu ukážou, 
kterou kombinaci barvy a symbolu máte sbírat.



Bílá strana?
Na obou kostkách je jedna strana bílá. Pokud vám padne 
na jedné z nich, řídíte se při sbírání magnetek pouze tím, 
co padlo na druhé kostce. Pokud vám padla bílá strana 
na kostce s barvami, začněte sbírat magnetky se správným 
symbolem v jakékoli barvě. Pokud vám padla bílá strana 
na kostce se symboly, sbírejte magnetky s barvou, která 
padla na druhé kostce.

Příklad: Padl vám 
symbol kostičky puzzle 
a bílá strana na kostce 
s barvami. Hráči tedy 

musí sbírat všechny magnetky se symbolem 
kostičky puzzle v libovolné barvě.

Bílá strana na obou kostkách? 
Teď musíte sbírat hodně rychle! Nemusíte se totiž dívat 
na symboly ani na barvy, protože se sbírají všechny 
magnetky! Ale pamatujte, sbírá se stále pouze jednou 
rukou!



Sebrali jste špatnou magnetku?
Pokud někdy ve spěchu seberete špatnou magnetku, vraťte 
ji doprostřed stolu a za trest přidejte ještě jednu, kterou jste 
získali správným způsobem. Pokud jste ještě žádné další 
magnetky nezískali, tak máte vlastně štěstí, nevracíte nic.

Konec hry

Hra končí, když hráči seberou všechny magnetky. Naskládejte 
si magnetky do komínků a porovnejte je. Který hráč jich 
nasbíral nejvíce, vyhrává. A protože hra tak rychle skončila, 
proč si hned nezahrát znovu? 

Hru Cvak! spolu s mnoha dalšími zajímavými hrami distribuuje 
fi rma CORFIX DISTRIBUTION s. r. o. 

Bližší informace o těchto hrách naleznete na webových stránkách: 
www.corfi x.cz

Budete-li mít nápady, návrhy, či poznámky ke hře, kontaktujte nás:

CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Komárovské nábřeží 1, 617 00 Brno 
tel.: +420 545 423 100, fax: +420 545 423 110 
e-mail: info@corfi x.cz, www.corfi x.cz



Ahoj! Ja som Malý Amigo a ukážem vám, 

ako sa hrá tát
o hra. Dobre s

a bavte!

Počet hráčov: 2 – 6      Vek: od 4 let Dľžka hry: cca 10 minút

Obsah

Cieľ hry

Hráči sa snažia všetci naraz brať farebné magnetky. Hodom 
kockou určia, ktorý symbol a ktorá farba na vrchnej strane 
magnetiek sa bude zbierať. Rýchlo si rozoberte správne 
magnetky, ale tie ostatné neberte. Hráč s najvyšším 
komínčekom magnetiek vyhráva.

Príprava

Rozložte magnetky na stôl farebnými symbolmi nahor. 
Pripravte si kocku s farbami a kocku so symbolmi.
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36 farebných magnetiek 1 kocka 
so symbolmi

1 kocka 
s farbami

SK



Pravidlá hry

Každý hráč hádže obidvomi kockami. Dávajte pozor, čo 
na kockách padne, pretože hráte všetci naraz. Snažte sa 
čo najrýchlejšie pozbierať všetky magnetky so symbolom 
farby, ktoré ukazujú kocky.

Príklad: Hodíte 
kockami a padne 
modrá farba a 
symbol blesku. 
Čo najrýchlejšie sa 

snažte zozbierať magnetky, na ktorých je modrý blesk.

Len jednou rukou!
Magnetky môžete zbierať len jednou rukou! Vďaka 
príťažlivej sile magnetu ich môžete jednoducho naskladať 
na seba do komínčeka.

Keď sú pozbierané všetky magnetky s daným symbolom 
danej farby, hádže ďalší hráč. Kocky znova ukážu, ktorú 
kombináciu farby a symbolu máte zbierať.



Biela strana?
Na oboch kockách je jedna strana biela. Ak vám na jednej 
z nich padne, riadite sa pri zbieraní magnetiek len tým, čo 
padlo na druhej kocke. Ak vám padla biela strana na kocke s 
farbami, začnite zbierať magnetky so správnym symbolom 
akejkoľvek farby. Ak vám padla biela strana na kocke so 
symbolmi, zbierajte magnetky s farbou, ktorá padla na 
druhej kocke.

Príklad: Padol vám 
symbol dielika puzzle 
a biela strana na 
kocke s farbami. Hráči 

teda musia zbierať všetky magnetky so 
symbolom dielika puzzle v ľubovoľnej farbe.

Biela strana na oboch kockách? 
Teraz musíte zbierať poriadne rýchlo! Nemusíte sa totiž 
dívať na symboly ani na farby, pretože sa zbierajú všetky 
magnetky! Ale nezabudnite, zbiera sa stále len jednou 
rukou!



Zobrali ste nesprávnu magnetku?
Ak niekedy v rýchlosti vezmete nesprávnu magnetku, vráťte 
ju doprostred stola a za trest pridajte ešte jednu, ktorú ste 
získali správnym spôsobom. Ak ste ešte žiadne ďalšie 
magnetky nezískali, tak máte vlastne šťastie, nevraciate nič.

Koniec hry

Hra končí, keď hráči zozbierajú všetky magnetky. Naskladajte 
si magnetky do komínčekov a porovnajte ich. Ten hráč, 
ktorý ich nazbieral najviac, vyhráva. A pretože hra tak rýchlo 
skončila, prečo si hneď nezahrať znova?

Hru Cvak! spolu s mnohými ďalšími zaujímavými hrami distribuuje 
fi rma CORFIX SLOVAKIA s. r. o. 

Bližšie informácie o týchto hrách nájdete na webových stránkach: 
www.corfi x.sk

Ak máte nápady, návrhy, či poznámky ku hre, kontaktujte nás:

CORFIX SLOVAKIA s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava 
tel.: +421 220 283 034 
e-mail: info@corfi x.sk, www.corfi x.sk




