
Návod ku hre Bataflash v Slovenčine 
 
Vek:                5 - 99 rokov 
Počet hráčov: 2- 4 hráči 
Obsah.            32 kariet 
Cieľ hry:          všetky karty vyhrávajú 
  
Pravidlá hry: 
Karty sa zamiešajú a rozdelia medzi hráčov (pri 3 hráčoch sa zoberú 2 
karty z hry). Každý hráč si položí svoje karty pred seba na kopu 
s obrázkom nadol. Hráči súčasne odokryjú najvrchnejšiu kartu zo svojej 
kopy. Kto prvý zbadá zviera, ktoré je zobrazené na všetkých otočených 
kartách, zakričí čo najrýchlejšie meno zvieraťa. Kto prvý spozoruje ktoré 
zviera nie je zobrazené ani na jednej karte, zvolá „Bataflash“. 
  
Ak bolo tvrdenie správne, hráč zoberie otočené karty a položí ich pod 
svoju kopu kariet. Ak sa hráč sa pomýlil, dá každému hráčovi jednu kartu. 
Tieto si hráči položia pod svoju kopu kariet. Okrem toho zoberú hráči 
kartu, ktorú odokryli a položia ju pod svoju kopu kariet. Potom hra 
pokračuje ďalej. (Hráči znova otočia najvrchnejšiu kartu zo svojej kopy 
kariet). 
Koniec hry: Ak nejaký hráč vlastní všetky karty, vyhral partiu. 
 

  



Návod ke hře Bataflash v Češtině 
 
Věk: 5–99 let 
Počet hráčů: 2–4 hráči 
Obsah. 32 karet 
Cíl hry: všechny karty vyhrávají  

Pravidla hry: 
Karty se zamíchají a rozdělí mezi hráče (při 3 hráčích se vezmou 2 karty 
ze hry). Každý hráč si položí své karty před sebe na kopu s obrázkem 
dolů. Hráči současně odkryje nejvrchnější kartu ze své kopy. Kdo první 
spatří zvíře, které je zobrazeno na všech otočených kartách, zakřičí co 
nejrychleji jméno zvířete. Kdo první zpozoruje, které zvíře není 
zobrazeno ani na jedné kartě, zvolá "Bataflash". 

Pokud bylo tvrzení správné, hráč sebere otočené karty a položí je pod 
svou kopu karet. Pokud se hráč se spletl, dá každému hráči jednu kartu. 
Tyto si hráči položí pod svou kopu karet. Kromě toho vezmou hráči kartu, 
kterou odkryli a položí ji pod svou kopu karet. Potom hra pokračuje dál. 
(Hráči znovu otočí nejvrchnější kartu ze své kopy karet). 

Konec hry: Pokud nějaký hráč vlastní všechny karty, vyhrál partii. 


