
Společenská hra pro 2-5 hráčů.

Úkolem je vylovit rybník a nachytat více ryb než protihráči. Při hraní této hry poznáte, že rybaření je 
sice dobrý sport, ale ne vždy uklidňuje nervy. Zvláště ne tehdy, když ryby neberou, anebo když vám 
vodní dravec několikrát sebere návnadu, aniž by se sám chytil.

Návod ke hře:
Každý hráč obdrží tři figurky jedné barvy. Kroužky představující rybičky se rozmístí na červená cílová 
políčka na herním plánu.

Hráči postupně v dohodnutém pořadí házejí kostkou. Kdo hodí kostkou šestku, může nahodit udici 
– tedy nasadí svou figurku na jakýkoliv splávek na herním plánu a dalším hodem kostky určí, o kolik 
políček může postoupit na hracím plánu – jeho figurka tedy nezůstává stát na splávku.

Hráči se snaží co nejrychleji chytit nějakou rybu – to znamená dojít svou figurkou na červené políčko 
se žlutým kroužkem pomocí přesného hodu kostkou. Pokud hráč „přehodí“, tak může buď táhnout 
jinou figurkou, kterou má ve hře, nebo jeho hod propadá.

Pokud hráč dosáhne červeného políčka přesným hodem, znamená to, že chytil rybu, navlékne krou-
žek na figurku a vrací se stejnou cestou podle hodů kostkou zpět. Dosažením splávku je ryba vytaže-
na z vody ven a hráč si svůj úlovek nechá u sebe. Figurka může dále pokračovat ve hře.

Na jednom políčku nemohou stát dvě figurky. Nevyhazují se vzájemně. Pokud postup figurky končí 
na políčku, kde již stojí jiná figurka, musí se vrátit na své výchozí místo. Pokud má jinou figurku ve 
hře, může táhnout jinou svou figurkou. Figurky se mohou přeskakovat, neblokují se ve svém postupu.

Pokud postup figurky končí na žlutém políčku, u kterého je dravá ryba, pak hráč přišel buď o návnadu 
nebo o úlovek. Pokud se tak stane při chytání – tedy na políčku skončí samotná figurka, vrací se 
figurka k rybáři a čeká na opětovný hod šestky na kostce. Pokud na políčku skončí figurka s krouž-
kem, kroužek se vrací na původní červené políčko, odkud byla ryba chycena, a figurka se vrací zpět 
k rybáři, kde čeká na opětovný hod šestky na kostce.

Hra končí, jakmile jsou všechny rybičky vyloveny z rybníka. Hru vyhrává hráč s největším počtem na-
lovených ryb. V případě shodného počtu ryb je vítězem hráč, který své ryby pochytal dříve a dokáže 
všechny své ryby bezchybně pojmenovat.
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Spoločenská hra pre 2-5 hráčov.

Úlohou je vyloviť rybník a nachytať viac rýb ako protihráči. Pri hraní tejto hry spoznáte, že chytanie 
rýb je síce dobrý šport, ale nie vždy upokojuje nervy. Najmä nie vtedy, keď ryby neberú, alebo keď 
vám vodný dravec niekoľkokrát zoberie návnadu bez toho, aby sa sám chytil.

Návod ku hre:
Každý hráč dostane tri figúrky rovnakej farby. Krúžky predstavujúce rybičky sa rozmiestnia na červe-
né cieľové políčka na hernom pláne.

Hráči postupne v dohodnutom poradí hádžu kockou. Kto hodí kockou šestku, môže nahodiť udicu – 
teda nasadí svoju figúrku na akýkoľvek splav na hernom pláne a ďalším hodom kocky určí, o koľko 
políčok môže postúpiť na hernom pláne – jeho figúrka teda nezostáva stáť na splave.

Hráči sa snažia čo najrýchlejšie chytiť nejakú rybu – to znamená dôjsť so svou figúrkou na červené 
políčko so žltým krúžkom pomocou presného hodu kockou. Ak hráč „prehodí“, tak môže buď ťahať 
inou figúrkou, ktorú má v hre, alebo jeho hod prepadáva.

Ak hráč dosiahne červené políčko presným hodom, znamená to, že chytil rybu, navlečie krúžok na 
figúrku a vracia sa rovnakou cestou podľa hodov kockou späť. Dosiahnutím splavu je ryba vytiahnutá 
z vody von a hráč si svoj úlovok nechá u seba. Figúrka môže ďalej pokračovať v hre.

Na jednom políčku nemôžu stáť dve figúrky. Nevyhadzujú sa vzájomne. Pokiaľ postup figúrky končí 
na políčku, kde už stojí iná figúrka, musí sa vrátiť na svoje štartovacie miesto. Ak má hráč inú figúrku 
v hre, môže potiahnuť inou svojou figúrkou. Figúrky sa môžu preskakovať, neblokujú sa vo svojom 
postupe.

Ak postup figúrky končí na žltom políčku, pri ktorom je dravá ryba, potom hráč prišiel buď o návnadu 
alebo o úlovok. Ak sa tak stane pri chytaní – teda na políčku skončí samotná figúrka, vracia sa figú-
rka k rybárovi a čaká na opätovný hod šestky na kocke. Pokiaľ na políčku skončí figúrka s krúžkom, 
krúžok sa vracia na pôvodné červené políčko, odkiaľ bola ryba chytená a figúrka sa vracia späť k ry-
bárovi, kde čaká na opätovný hod šestky na kocke.

Hra končí, akonáhle sú všetky rybičky vylovené z rybníka. Hru vyhráva hráč s najvyšším počtom 
nalovených rýb. V prípade rovnakého počtu rýb je víťazom hráč, ktorý svoje ryby pochytal skôr a do-
káže všetky svoje ryby bezchybne pomenovať.
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