
Holky, párty!        

Obsah hry: 

1 hrací deska, 4 kabelky, 28 karet s obrázky, 8 figurek, 8 stojánků na figurky, 1 kostka 

Cíl hry 

Být prvním hráčem, který bude mít v kabelce jeden dárek a 5 doplňků na párty a přidá se k párty uprostřed hrací 

plochy. 

Pravidla hry 

 Každý hráč si vybere kabelku a jednu figurku, kterou umístí do stojánku. 

 Hrací deska se složí a zbylé figurky jsou vloženy do stojánků a umístěny do středu hrací desky. 

 Karty s obrázky se rozprostřou na stůl vedle hrací plochy, obrázkem vzhůru a každý hráč umístí svou 

figurku na růžovou šipku na kraji hrací plochy. 

 Hru začíná nejmladší hráč hozením kostkou a pohybem figurky ve směru hodinových ručiček po okraji 

hrací plochy o hodnotu hozenou na kostce. 

 Pokud hráč stoupne na pole s obrázkem dárku či doplňku na párty, najde shodnou kartu na stole a dá si 

ji do své kabelky. Pokud již tuto kartu má jiný hráč, musí počkat na další kolo a snažit se nasbírat jinou 

kartu. Poznámka: jeden hráč může mít pouze jednu kartu zobrazující dárek a 5 karet s doplňky na párty. 

 Pokud hráč stoupne na pole „vysypané kabelky“, ztrácí jednu kartu a musí ji vrátit zpět na stůl, 

obrázkem vzhůru. 

 Pokud hráč stoupne na jedno ze dvou bílých polí s růžovou šipkou bez mobilního telefonu, může si 

vybrat buď dárek či párty doplněk, který ještě nebyl použit a dát si ho do své kabelky. 

 Pokud hráč stoupne na pole s mobilním telefonem, předstírá, že volá jinému hráči. Tento volaný hráč 

poté musí vzít jednu z karet, kterou má ve své kabelce a vrátit ji zpět na stůl, obrázkem vzhůru.  

 Jakmile hráč nasbírá jeden dárek a 5 doplňků na párty, pokračuje v pohybu po hrací ploše, dokud se 

nedostane na cestičku, která vede do středu hrací plochy - na párty. 

 Poznámka: jakmile bude hráčova kabelka plná, může se stát, že přijde o nějakou kartu ze své kabelky, 

pokud stoupne na pole „vysypané kabelky“ nebo pokud mu zavolá protihráč. Když takto přijde o 

některou z nasbíraných karet při své cestě na párty, musí se vrátit cestičkou zpět na kraj hrací plochy a 

při své další hře se musí snažit získat kartu jinou. 

 Pokud se hráč blíží na párty, nemusí hodit přesný počet, aby se na párty dostal. První hráč, který se po 

splnění pravidel dostane na párty, je vítěz. Ostatní hráči se také mohou účastnit párty! 

 Vítěz  

Vítězem je hráč, který bude mít ve své kabelce jeden dárek a 5 doplňků na párty a přidá se jako první k párty 

uprostřed hrací plochy. 

 

 

 

 

Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

 

Kontakt: 728 54 504, info@educativetoys.cz, www.hrajtesisnami.cz 
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