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MAČKA A MYŠI



Odporúčaný vek:
6 – 99 rokov

Počet hráčov:
2 – 5   

Trvanie hry:
15 min

SK Návod na hru

 
Pri 2 hráčoch hrá 1 mačka proti 1 myši. Pri viac 
než 2 hráčoch hrá 1 mačka proti 2 – 4 myšiam. 

Obsah:  
hracia doska znázorňujúca kuchynskú 
podlahu, stolík, 38 obojstranných kartičiek 
(kachličky/znaky), 4 kartičky znázorňujúce 
myšacie diery, 4 myši, 1 mačka, 2 kocky.

Cieľ hry: 
Myši: získať 10 syrov. 
Mačky: Chytiť 4 myši, skôr než zí skajú syry. 

Príprava hry: 
Rozdeľte si úlohy: kto chce byť mačka  
a kto myš? Ak hrá viac než 1 myš, hrajú myši 
spoločne proti mačke. Hráči, ktorí hrajú  
s myšou, môžu pohnúť ktoroukoľvek z myší. 
Hraciu dosku položte doprostred stola  
a uložte na ňu kartičky kachličkovou stra-
nou nahor. Doprostred dosky postavte 
stôl. Kartičky s myšacími dierami rozložte 
okolo hracej dosky (ku každej strane dosky 1 
kartičku) kachličkovou stranou nahor  
a postavte na ne myši. Mačku postavte na 1 
zo 6 políčok stola.

 

 
Priebeh hry: 
Mačka hrá s modrou kockou, myši so sivou. 
Mačka a myši sú striedavo na ťahu. 

1 / Ťahy figúrkami:
Pohybujete sa vodorovne alebo zvislo (nikdy 
nie krížom). Pohnete sa o taký počet políčok, 
aký ste hodili kockou. Súperovu figúrku 
nesmiete preskočiť, ale ju musíte obísť. 
Nesmiete sa vrátiť na políčko, ktoré ste 
práve opustili. 
Mačka: Okrem hracej dosky sa pohybujete aj 
po 6 políčkach stola, nie však po políčkach pod 
stolom. 
Myši: Pri každom ťahu smiete pohnúť 
iba 1 myšou. Smiete sa skryť pod stôl, ale 
nesmiete vyjsť na stôl. Smiete sa vrátiť do 
myšacej diery, ale vždy smie byť skrytá iba 
1 myš.   
Hru začne najmladší z tých hráčov, ktorí 
hrajú s myšou. Hodí kockou a pohne sa 
s niektorou z myší o toľko políčok, koľko 
hodil kockou. Kartičku s myšacou dierou 
otočí kachličkovou stranou nadol (tak aby 
bolo vidieť myšaciu dieru). Otočí kachličku, 
na ktorú sa presunul a vykoná činnosť. 
Nasleduje mačka. Pohne sa o toľko políčok, 
koľko hráč hodil kockou. Keď sa dostane na 
políčko, na ktorom je myš, chytí ju a vyradí  
z hry. Keď sa dostane na kachličku, otočí ju 
a vykoná činnosť. 
POZN.: Keď sa dostane na prázdne políčko 
bez kachličky, nestane sa nič. 
 
2/ Činnosti podľa znakov na kachličkách: 
Vždy keď otočíte kachličku, vyberte ju po 
vykonaní činnosti z hry.

MAČKA A MYŠI



•  ROZBITÝ RIAD: nestane sa nič, mačka/
myši zostanú na tomto políčku. 

• SYR: myši si ho smú zobrať a položiť pred   
seba/mačka nechá kartu otočenú syrovou 
stranou nahor a sadne si na ňu. (Potom si 
už nesmie viac sadnúť na žiaden iný syr  
a nesmie ani cez takéto políčko prejsť.)  
 
POZN.: Kým sedí mačka na syre, myši si ho 
nesmú zobrať.  

•  +1 a +2: ieto karty znamenajú posun  
o ďalšie 1 alebo 2 políčka. Mačka/myši sa 
pri tomto pohybe nesmú vrátiť na políčko, 
ktoré práve opustili, ale smú sa vrátiť 
na políčko, na ktorom boli pred hodením 
kockou.

•  ŠÍPKA: Mačka/Myši sa môžu presunúť na 
ľubovoľné miesto: 
 
Výnimky pre myši: nesmú sa presunúť na 
stôl, na kartičku otočenú syrovou stranou 
nahor alebo do diery. 
 
Výnimky pre mačku: nesmie sa presunúť 
pod stôl, na kartičku otočenú syrovou 
stranou nahor, na myš alebo do myšacej 
diery.

• VIDLIČKA:

 Výnimky pre mačku: nesmie sa presunúť 
pod stôl, na kartičku otočenú syrovou 
stranou nahor, na myš alebo do myšacej 
diery.

Pravidlo pre mačku: Nestane sa nič. Mačka 
zostane na tomto políčku.

• NÔŽ: Au! Mačka/Myš sa na noži poraní a jej 
ťah sa skončí. Nasledujúci hráč má hneď 
2 ťahy.  
POZN.: Ak nasleduje myš, je na ťahu 2x 
rovnaká myš. Po druhom ťahu nezabudnite 
vyradiť kartičku z hry.

Koniec hry: 
Kto skôr dosiahne svoj cieľ hry, ten je víťaz. 
Pozor, každá myš musí aspoň raz opustiť 
svoju dieru (t. j. všetky kartičky s myšacou 
dierou musia byť otočené myšacou dierou 
nahor.) Aspoň 1 z myší sa musí do diery vrátiť 
a uložiť tam 10 získaných syrov.   
 
POZN.: Ak zostala iba 1 myš a skrýva sa  
v diere, nesmie si mačka sadnúť pred dieru, 
ale musí ju z diery pustiť.

Autor hry: Alexandre Droit
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