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Veľký pirát



Návod na hru

Stihnú plavčíci ukradnúť poklad Veľkého  
piráta rýchlejšie ako ich dolapí?
Vek  : 5 – 9 rokov
Počet hráčov : 2 – 4 
Trvanie hry : 15 minút 

Obsah 
1x figúrka pirát, 3x figúrka plavčík, 3x truhlica, hracia doska, 7x kokosová palma 
(úkryt), veľká pirátska kocka, malá plavčícka kocka, 9x karta kokosová palma, 4x 
karta papagáj 
 
Cieľ hry 
Pre plavčíkov: zobrať pirátovi z jaskyne truhlicu s pokladom a doniesť ju na loď, 
skôr než ich dostihne pirát.  
Pre piráta: dolapiť plavčíkov, skôr než jeden z nich dosiahne s truhlicou loď. 
 
Príprava hry  
Hráči si určia, kto z nich bude Veľký pirát. Keď ním chcú byť viacerí, hodia pirátskou 
kockou a kto hodí najvyššie číslo, bude Veľký pirát. Ostatní si rozdajú figúrky plavčíkov. 
Kokosové palmy (úkryty) postavte na vyznačené miesta pri tmavých 
políčkach. Plavčíkov postavte na loď. Piráta a truhlice postavte na 
políčko „jaskyňa“. Plavčíci si rozdajú karty nasledovne:

- hrajú 3 plavčíci: každý 3 kokosové palmy + 1 papagája     
- hrajú 2 plavčíci: každý 4 kokosové palmy + 2 papagáje
- hrá 1 plavčík: 5 kokosových paliem + 3 papagáje.

 
Priebeh hry 
Hru začne plavčík naľavo od piráta. Hodí malou plavčíckou kockou a ide o zodpovedajúci 
počet políčok. Keď hrá viac než 1 plavčík, ostatní nasledujú po ňom; postupuje sa v smere 
hodinových ručičiek. Takisto hodia kockou a posunú sa vpred. Potom nasleduje pirát: hodí 
veľkou pirátskou kockou a ide o zodpovedajúci počet políčok. Po prvom kole nasleduje 
ďalšie atď. 
 
Ťahy
- Plavčík smie ísť dopredu alebo dozadu, ale pri každom ťahu len jedným smerom. Keď príde 
priamo na jaskyňu, alebo cez ňu prejde cestou, môže zobrať truhlicu, ale len jednu. 
- Pirát smie ísť len dopredu. (Pomôcka: pirát ide tak, ako smeruje jeho klobúk). 
Keď sa pirátovi podarí chytiť plavčíka (príde na políčko, na ktorom stojí plavčík, alebo plavčíka 
predbehne), tak ho dá mimo hru, a tým sa hra pre plavčíka skončila. Truhlica, ak ju plavčík 
mal, ide späť do jaskyne. 
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Návod na hru

Možnosti plavčíka uniknúť pirátovi:
Použije kartu „papagáj“: karta zdvojnásobí hodené číslo. Plavčík dá túto kartu 
pirátovi, predtým než hodí kockou. Keď hodí napr. 3, posunie sa o 2 x 3 = 6 políčok 
vpred. 
Ukryje sa za kokosovú palmu: 
- keď plavčík príde na, alebo prejde cez tmavé políčko s kokosovou palmou, povie 
„Úkryt!“ a schová sa za palmu. 
- keď plavčík stojí na tmavom políčku s kokosovou palmou, ale ešte nie je skrytý, 
môže sa vzdať hodu kockou a miesto toho sa skryť za palmu.
Keď je skrytý za palmou, môže: 
- zostať za palmou: vzdá sa hodu kockou a dá pirátovi kartu „kokosová palma“. 
Keď plavčík nemá túto kartu, musí vyjsť z úkrytu. 
- vyjsť z úkrytu: hodí kockou. Tmavé políčko s kokosovou palmou sa ráta tiež (t.j. 
keď plavčík hodí 1, postaví sa na tmavú políčko s palmou). Keď na tomto políčku 
stojí pirát, lapí plavčíka hneď ako vyjde z úkrytu a dá ho mimo hru.   
- vyjsť z úkrytu a vzdať sa truhlice: plavčík vyjde z úkrytu a truhlicu položí na 
tmavé políčko s kokosovou palmou. Pirát sa tu musí zastaviť a vrátiť truhlicu späť 
do jaskyne.

Koniec hry
Plavčík, ktorému sa podarí dostať s truhlicou na loď, je víťaz. Na loď môže vstúpiť 
iba vtedy, keď presné číslo. 
Keď pirát chytí všetkých plavčíkov, skôr než sa niektorý z nich dostane s truhlicou 
na loď, zvíťazil pirát.
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