
Návod ku hre Zanimatch v Slovenčine  
(Zvierací miš-maš DJ05153) 

Vek: 5-9 rokov 
Počet hráčov: 2-6 

Obsah: 12 veľkých kariet "mix zvierat", 60 "zvieracích" kariet, všetky 
zvieratá sú uvedené na zadnej strane. 
 
Cieľ hry: Buď prvý, kto sa zbaví všetkých svojich kariet. 

 
Pravidlá:  
Každý hráč dostane 8 kariet so zvieratami. Drží ich v ruke a pozorne si 
preštuduje zvieratá na nich. Ostatné karty sa položia v kôpke na stôl 
lícom nadol. Kôpka veľkých kariet „mix zvierat" je položená v strede stola 
taktiež lícom nadol. Začína najmladší hráč a postupuje sa v smere 
hodinových ručičiek. Otočí prvú veľkú kartu. Hráči rýchlo prezrú jej obsah 
a ak sa v spleti zvierat nachádza niektoré z tých, ktoré majú, bleskovo 
vyhodia danú kartu. Hráč, ktorému sa to podarí ako prvému, má ako 
jediný právo sa danej karty zbaviť. Ak vyložil nesprávnu kartu, berie si ju 
späť spolu s ďalšími dvoma kartami ako penaltami. 
Veľké karty sa odkladajú nabok a keď sa minú, opäť sa zamiešajú a hra 
pokračuje. 
Potom ďalší hráč na rade otočí velkú kartu a hrá sa ďalej. Výhercom je 
hráč, ktorí sa ako prvý dokáže zbaviť všetkých svojich kariet. 

Obmena hry: Každý hráč má v ruke 8 kariet. Prvý hráč otočí veľkú kartu 
„mix zvierat" a ráta do 5. Všetci sa snažia zapamätať si zvieratá, ktoré na 
nej vidia. Potom sa veľká karta otočí lícom nadol. Hráči rýchlo vyložia tie 
zvieratá, ktoré videli na „mix karte“. 
Ak sú všetci pripravení, skontrolujú sa karty každého hráča s veľkou ,,mix 
kartou". Správne karty sa odložia a nesprávne si s ponechajú. Za každú 
nesprávnu kartu si ešte berú jednu extra kartu ako penaltu. 
Použité „mix karty" sa počas hry odkladajú nabok. Keď už boli otočené 
všetky veľké „mix karty" vyhráva hráč, ktorému zostane v ruke najmenej 
zvieracích kariet. 
  



 

  



Návod ke hře Zanimatch v češtině  
(Zvířecí miš-maš DJ05153) 

Věk: 5-9 let 
Počet hráčů: 2-6 
 
Obsah: 12 velkých karet "mix zvířat", 60 "zvířecích" karet, všechna 
zvířata jsou uvedeny na zadní straně. 
 
Cíl hry: Buď první, kdo se zbaví všech svých karet. 
 
 
Pravidla:  
Každý hráč dostane 8 karet se zvířaty. Drží je v ruce a pozorně si 
prostuduje zvířata na nich. Ostatní karty se položí v hromádce na stůl 
lícem dolů. Hromádka velkých karet "mix zvířat" je položena uprostřed 
stolu také lícem dolů. Začíná nejmladší hráč a postupuje se ve směru 
hodinových ručiček. Otočí první velkou kartu. Hráči rychle prohlédnou její 
obsah a pokud se ve spleti zvířat nachází některé z těch, které mají , 
bleskově vyhodí danou kartu. Hráč, kterému se to podaří jako prvnímu, 
má jako jediný právo se dané karty zbavit. Pokud vyložil nesprávnou 
kartu, bere si ji zpět spolu s dalšími dvěma kartami jako penaltami. 
Velké karty se odkládají stranou a když dojdou, opět se zamíchají a hra 
pokračuje. 
Potom další hráč na řadě otočí velkou kartu a hraje se dál. Výhercem je 
hráč, kteří se jako první dokáže zbavit všech svých karet.Konec hry: 
vítězem se stává hráč, který skončí s největším počtem karet. 
 
Obměna hry: Každý hráč má v ruce 8 karet. První hráč otočí velkou kartu 
"mix zvířat" a počítá do 5. Všichni se snaží zapamatovat si zvířata, která 
na ní vidí. Pak se velká karta otočí lícem dolů. Hráči rychle vyloží ta 
zvířata, které viděli na "mix kartě". 
Pokud jsou všichni připraveni, zkontrolují se karty každého hráče s 
velkou,, mix kartou ". Správně karty se odloží a nesprávně si s ponechají. 
Za každou nesprávnou kartu si ještě berou jednu extra kartu jako penaltu. 
Použité "mix karty" se během hry odkládají stranou. Když už byly otočeny 
všechny velké "mix karty" vyhrává hráč, kterému zůstane v ruce nejméně 
zvířecích karet. 
  



 


