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Vyberte si zadání z knížky zadání a položte si ho vedle herní desky tak, abyste na
něj viděli. Spočítejte, kolik obrázků kterého druhu je na obrázku.

Naskládejte 4 herní dílky tak, aby zakryly všechna zvířata kromě těch zobrazených
v zadání.

Naskládejte 4 herní dílky tak, aby zakryly všechny obrázky kromě těch zobrazených v zadání.

Každé zadání má pouze 1 řešení. To vždy najdete na zadní straně konkrétního
zadání v knížce zadání.

Každé zadání má pouze 1 řešení. To vždy najdete na zadní straně konkrétního
zadání v knížce zadání.

Pro prvních 12 zadání je naznačeno natočení některých z herních dílků tak, aby bylo
řešení jednodušší. Důležité je pak pouze umístit správné dílky na správná místa.
V dalších 36 zadáních musíte sami řešit jak umístění, tak otočení dílků.

Pro prvních 12 zadání je naznačeno natočení některých z herních dílků tak, aby bylo
řešení jednodušší. Důležité je pak pouze umístit správné dílky na správná místa.
V dalších 36 zadáních musíte sami řešit jak umístění, tak otočení dílků.

Pro prvních 12 zadání je naznačeno umístění některých z herních dílků tak, aby bylo
řešení jednodušší. Důležité je pak pouze správně umístit ostatní dílky. V dalších 36
zadáních musíte sami řešit umístění všech dílků.

Vyberte si zadání z knížky zadání a položte si ho tak, abyste na něj viděli, vedle herní desky.
Spočítejte, kolik zvířat kterého druhu je na obrázku.

TIPY
Každý hrací dílek má svůj tvar a 4 možné způsoby otočení. Důležité je dílky umístit na
správná místa i správně natočit. Tím schováte různé obrázky na různých místech.

TIPY
Je pro vás tato hra opravdu průhledná, nebo potřebujete trošku poradit?

Naskládejte 4 herní dílky tak, aby zakryly všechna zvířata kromě těch zobrazených v zadání.
Vždy vám zůstane 1 herní dílek, který při řešení nepoužijete.

TIPY
Každý herní dílek má svůj tvar a 4 možné způsoby otočení. Důležité je dílky umístit
na správná místa i správně natočit. Tím schováte různá zvířata na různých místech.
Když umístíte všechny dílky na herní desku, zůstane vždy viditelných 9 míst. Každé
z těchto míst ukazuje buď některé zvíře, nebo prázdné zelené políčko. Pokud jsou
v zadání například 2 lvi a 2 sloni, musí být vidět 2 lvi, 2 sloni a 5 prázdných zelených
políček.
9 míst – 2 sloni – 2 lvi = 5 prázdných zelených políček
Pokud se budete soustředit právě na prázdná zelená políčka, může vám to pomoci
vyřešit zadání rychleji!

Když umístíte všechny dílky na herní desku, zůstane vždy viditelných 7 míst. Každé z
těchto míst ukazuje buď některý obrázek, nebo prázdné modré políčko. Pokud jsou
v zadání například 2 bílé lodě a 2 červené lodě, musí být vidět 2 bílé lodě, 2 červené
lodě a 3 prázdná modrá políčka.
7 míst – 2 bílé lodě – 2 červené lodě = 3 prázdná modrá políčka
Pokud se budete soustředit právě na prázdná modrá políčka, může vám to pomoci
vyřešit zadání rychleji!

Vyberte si list zadání a umístěte jej na herní desku.

Líbi se vám hra Safari: Schovej a najdi? Nyní můžete posunout hru ještě dál. Hrejte si na schovávanou s dalšími zvířaty.

Vyberte si zadání z knížky zadání a položte si ho vedle herní desky tak, abyste na
něj viděli. Spočítejte, kolik zvířat kterého druhu je na obrázku.

Umístěte 6 herních dílků na list zadání tak, aby všichni medvědi byli na ledových
krách a všechny ryby ve vodě. POZOR: Zvířata nikdy nesmí překrývat eskymáky a
všechny dílky se opravdu musí vejít na herní desku.
Každé zadání má pouze 1 řešení. Všechna řešení najdete na leporelu s pravidly hry.

• Na ledové kře je opravdová logická hra. Pokud si předem možné umístění
herních dílků promyslíte, můžete zadání vyřešit rychleji, než když budete
umístění dílků jen tak zkoušet.

V tomto rozšíření najdete 60 nových rébusů. Ke hraní tohoto rozšíření potřebujete herní desku
a 4 herní dílky ze základní hry.
Hra zůstává stejná, ale místo 4 herních dílků jich nyní máte k dispozici 5! Dokážete je správně
vybrat?

Každé zadání má pouze 1 řešení. Všechna řešení najdete na konci knížky zadání.

• Přemýšlejte o umístění jednotlivých herních dílků na vybraný list zadání.
Na každém listu zadání jsou místa, kam se hodí více herních dílků a také místa,
na která se jich hodí méně, nebo pouze jeden. Pokud taková místa najdete
před tím, než začnete dílky umisťovat, řešení zadání pro vás bude jednodušší.
• Pokud je na listu zadání pouze malé množství ledu, zkuste nejdříve umístit
medvědy. Pokud je naopak málo vody, zkuste nejdříve umístit ryby.

Líbí se vám hra Na ledové kře? Nyní můžete posunout hru ještě dál. Pomozte
maskovat se i dalším zvířatům.
V tomto rozšíření najdete 60 nových rébusů. Ke hraní tohoto rozšíření potřebujete
herní desku a herní dílky ze základní hry.
Před tím, než začnete hrát, vyměňte herní dílek s kosatkou ze základní hry za herní
dílek s tuleněm z rozšíření.
Vyberte si list zadání a umístěte jej na herní desku.
Umístěte 6 herních dílků na list zadání tak, aby všichni medvědi byli na
ledových krách a všechny ryby ve vodě. POZOR: Zvířata nikdy nesmí překrývat
eskymáky a všechny dílky se opravdu musí vejít na herní desku. Tuleni z rozšíření
mohou být umístěni jak do vody, tak na ledové kry. Ovšem na stejné kře, kde je
tuleň, nesmí být lední medvěd!
Každé zadání má pouze 1 řešení. Všechna řešení najdete na leporelu s pravidly
hry.
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Vyberte si list zadání a umístěte jej na herní desku.
Umístěte 6 herních dílků na list zadání tak, aby všechna letadla byla na správných
pozicích a letěla správným směrem.
Každé zadání má pouze 1 řešení. Všechna řešení najdete na leporelu s pravidly hry.
„Na nebi“
• Jak pozice, tak směry letu letadel jsou dány.
• Umístěte herní dílky tak, aby se letadla na nich přímo překrývala s letadly na listu zadání. V
prvních šesti zadáních najdete dokonce jedno barevné letadlo, jehož umístěním můžete začít.
„Radar“
• Jsou dány pozice a letové dráhy letadel, ale nejsou dány směry jejich letu.
• Umístěte herní dílky tak, aby všechna letadla byla na zobrazených tečkách. Důležité je, aby
čárkované čáry procházely letadlům od nosu k ocasu. Všechna letadla na stejné letové linii musí
letět stejným směrem!
„Letové dráhy“
• Jsou dány letové dráhy a směry letu letadel. Nejsou ale dány jejich přesné pozice.
• Umístěte herní dílky tak, aby všechna letadla byla na zobrazených letových dráhách. Každé
letadlo musí být umístěno na letové dráze (ve směru šipky) a musí na ní být celé – musí tedy být
umístěno na rovné části letové dráhy, ne v její zatáčce.
„Runway“
• Jsou zobrazeny pouze letištní dráhy, nejsou dány ani přesné pozice letadel, ani jejich směry.
• Umístěte herní dílky tak, aby byla všechny letadla na rovných částech drah (ne v zatáčkách). Žádné letadlo nesmí stát napříč dráhou. Všechna letadla na konkrétní dráze musí jet stejným směrem.

TIPY
Je pro vás tato hra opravdu průhledná, nebo
potřebujete trošku poradit?
• Kontrolní věž LETIŠTĚ je opravdová logická hra.
Pokud si předem možné umístění herních dílků
promyslíte, můžete zadání vyřešit rychleji, než
když budete umístění dílků jen tak zkoušet.
• Přemýšlejte o umístění jednotlivých herních
dílků na vybraný list zadání. Na každém listu
zadání jsou místa, kam se hodí více herních dílků
a také místa, na která se jich hodí méně, nebo
pouze jeden. Pokud taková místa najdete před
tím, než začnete dílky umisťovat, řešení zadání
pro vás bude jednodušší.
• Pokud odhalíte umístění takovéhoto „startovního“ dílku, zkuste postupně umístit ostatní. Pokud
to nevyjde, zkuste je umístit jinak. Pokud budete
postupovat systematicky, jistě rychle dospějete
k řešení.

Vyberte si zadání z knížky zadání. Umístěte červené auto a budovy na herní desku.
Tyto herní dílky jsou pevně ukotvené. V průběhu řešení zadání s nimi nebudete
pohybovat.
Umístěte 6 dílků s policejními auty tak, aby lupič v červeném autě nemohl uniknout z herní desky:
• Lupič nemůže uniknout přes žádné z policejních aut, ani přes budovy.
• Lupič nemůže uniknout pohybem po diagonále – šikmo.
Myslíte si, že máte řešení? Nezapomeňte: Na herní desku musíte vždy umístit
všechny dílky s policejními auty, i pokud všechna auta nejsou potřebná k zablokování auta lupiče.
TIPY
Auto blok je opravdová logická hra. Pokud si předem možné umístění herních dílků
promyslíte, můžete zadání vyřešit rychleji, než když budete umístění dílků jen tak
zkoušet.
Dobře se podívejte na zadání a hledejte místa, na která lze správně umístit pouze
jeden nebo malý počet dílků, nebo naopak dílky, které je možné umístit pouze na
jedno nebo malý počet míst. Po umístění těchto dílků na správná místa, pokračujte
dalšími dílky.

TM
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SMART games jsou jedinečnou kombinací hry pro
jednoho hráče a hlavolamu. Pravidla každé hry jsou
vysvětlitelná ve 3 jednoduchých bodech a můžete hned
hrát. Při tom vám ale každá z těchto her přinese dlouhé
hodiny zajímavé zábavy.
Každá hra představuje zároveň zábavu a také příspěvek
k rozvoji inteligence vás i vašich dětí. SMART games
rozvíjejí zejména logické myšlení, prostorovou představivost, schopnost koncentrace a plánování. Jednotlivé
hry mají různé úrovně obtížnosti. Jsou vhodné pro děti
od 3 let i pro dospělé.

Kontakt:
MINDOK s.r.o.
Korunní 104 budova G
101 00, Praha 10 - Vinohrady
tel a fax: 272 65 66 10
e-mail: info@mindok.cz
www.mindok.cz

Všechny hry ze série SMART games vynikají zejména
zajímavými herními mechanismy, kvalitním provedením
herního materiálu a také krásným grafickým zpracováním.
SMART games se v současné době prodávají ve více než
100 zemích a jsou vítězem řady prestižních cen v oboru
her a hraček po celém světě.
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Vyberte si zadání z knížky zadání. Umístěte herní dílky na herní desku přesně
podle zadání.
Pohybujte herními dílky po herní desce tak, aby bylo možné vysunout virus (červený herní dílek) ven otvorem v rohu herní desky (viz obrázky na 2. straně knížky zadání) :
• Herní dílky se mohou pohybovat pouze šikmo ve čtyřech směrech (obrázek
A). Není možné s nimi hýbat vlevo-vpravo, nahoru-dolů, ani je otáčet (obrázky
B a C).
• Je dovoleno pohnout skupinou dílků pohromadě (obrázek D).

JAK SE HRAJE
Vyberte si zadání z knížky zadání a položte si ho vedle herní desky tak, abyste na
něj viděli. Vyberte z herní desky 9 dílků cest a položte je lícem nahoru vedle herní
desky. Nyní můžete začít.
Využijte všech 9 dílků k postavení cesty podle zadání
• Vytvořte cestu spojující tyto 2 obrázky (obrázek A).
• Ujistěte se, že žádná z cest tyto 2 obrázky nespojuje (obrázek B).
NEZAPOMEŇTE: Nesmíte vytvořit žádné slepé uličky.

• Je dovoleno vysunout část dílku z herní desky otvorem v rohu, pokud je
to možné. Tím se může vytvořit potřebný prostor pro pohyb dalších dílků
(obrázek E).

Pokud se vám podaří propojit správné obrázky, podařilo se vám zadání vyřešit!

• Není dovoleno pohybovat malými dílky bílé barvy. Pokud jsou zobrazeny
v zadání, považujte je za součást herní desky. Tyto dílky blokují prostor pro
pohyb ostatních.

Můžete cestovat i po cestách naznačených na okraji herní desky.

Cílem je vždy úplné vysunutí viru (červeného herního dílku) otvorem
v rohu herního plánu. Pokud se vám to podaří, rébus je vyřešen.
Oslavte svůj úspěch tím, že vyřešíte další zadání v pořadí!
Pokud již nevidíte cestu k vyřešení rébusu, všechna řešení najdete na konci knížky
zadání.
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Každé zadání má několik řešení. Pokud se vám opravdu nepodaří žádné řešení najít,
najdete vždy nějaká řešení na zadní straně konkrétního zadání v knížce zadání.
Dílek s drakem funguje jako běžná křižovatka. Je možné přes ni běžným způsobem
procházet, pokud to samozřejmě není v zadání zakázáno.
Obrázky zobrazené na jedné straně přeškrtnuté šipky spolu nemusí být vzájemně
propojeny (obrázek C)!
Při takovémto zadání není důležité, jestli budou čaroděj a jednorožec nějakou cestou
propojeni. Důležité je, že ani jeden z nich nesmí být propojen se zámkem.

A)

B)

www.smarthry.cz
www.smartgames.eu
C)

TM

PRAVIDLA HER
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Vyberte si z knížky zadání hrad, který chcete postavit.
Postavte všechny dílky tak, aby tvořily hrad zobrazený na obrázku.
Otočte stránku, zkontrolujte správné řešení.
POZOR
a) Hra se skládá ze 4 různě velkých bloků a 3 různě vysokých věží. Každý blok má
jednu nebo více děr, do kterých je možné vsunout věže. Důležité je, že tyto otvory
jsou na každém z bloků na různých místech. Každý blok má také na přední a zadní
straně různé obrázky.
b) Každý blok musí být umístěn jednou ze stran s obrázkem směrem k vám.
c) Nejmenší – červený blok má na obou stranách stejný obrázek, ty jsou ovšem
různě otočené. Věž může být buď vsunuta dovnitř, nebo na tomto bloku stát. Prohlédněte si pozorně zadání. Na první pohled nemusí být úplně jasné, jaký postup
při stavbě zvolit.
d) Váš hrad musí být stabilní – musí stát sám – bez vaší pomoci (viz obrázky na
předposlední straně knížky zadání).
TIPY PRO RODIČE
• Doporučujeme každému hráči postupovat přesně podle pořadí zadání v
knížce zadání. Ta jsou seřazena právě tak, aby se děti postupně učily jednotlivé
prvky hry.
• Dětem nepomůžete, pokud postavíte hrad sami. Snažte se je ke správnému
řešení dovést například tím, že se zeptáte: „Kam asi patří ta největší věž?“.
• Pokud je zadání v danou chvíli příliš náročné, najděte si správné řešení a
postupujte od řešení zpět k zadání. Tak si děti nejlépe uvědomí, jak přesně se
dají dílky stavět.

Vyberte si zadání z knížky zadání. Umístěte červenou a oranžové věže podle
obrázku. POZOR: Pokud je na obrázku netopýr, nechte pro něj na základně zámku
volné místo.
Umístěte podle zadání také prince a princeznu. Vezměte si dílky zobrazené v horní
části zadání. Ostatní dílky dejte stranou, pro toto zadání nebudou třeba.
Vytvořte pro prince cestu k princezně (nebo pro princeznu k princi, vždy zleva
doprava). Všechna možná řešení najdete na druhé straně listu se zadáním.

víc než
stavebnice

Pro prvních 12 zadání je naznačeno natočení některých z herních dílků, tak aby bylo
řešení jednodušší. Důležité je pak pouze umístit správné dílky na správná místa.
V dalších 36 zadáních musíte sami řešit jak umístění, tak natočení dílků.
POZOR
• Princ či princezna mohou jít pouze po schodech, nebo po rovné části dílků. Nemohou šplhat nahoru po stěnách, nebo seskakovat dolů z věží.
• Ani princ, ani princezna se nemohou pohybovat dříve, než jsou všechny dílky
umístěny na svých místech.
• Pro stavbu musíte využít právě ty dílky, které jsou zobrazené v zadání. Ani méně,
ani více.
• Kulaté díry v základně zámku neberte jako překážky. Slouží pouze pro umístění
dílků do základny. Princ i princezna přes ně mohou bez problémů přejít.
• Přesnější pravidla pro stavbu naleznete na předposlední straně knížky zadání
(allowed = dovoleno, not allowed = nedovoleno).

víc než hra

TIPY PRO RODIČE
• Doporučujeme každému hráči
postupovat přesně podle pořadí zadání
v knížce zadání. Ta jsou seřazena právě
tak, aby se děti postupně učily jednotlivé
prvky hry.
• Pokud je zadání v danou chvíli příliš
náročné, najděte si správné řešení a
postupujte od řešení zpět k zadání. Tak si
děti nejlépe uvědomí, jak přesně se dají
dílky stavět.
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