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Ukradená mrkev 
Hra s kostkou pro 1 - 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. 
 
 
 
Autor:  Peter Bals 
Ilustrace:  Michael Schober 
Délka hry:  přibližně 5 minut 
 
 
 
 
Krtek zahradník je velmi zaneprázdněný. Pilně a pracovitě seje, 
okopává a sklízí úrodu, zatímco nenasytný zajíc se tajně plíží kolem 
jeho zahrádky. 
S velkou dávkou štěstí a přemýšlení můžete uspět a sklidit delikátní 
mrkvičku dřív, než vám ji ukradne sám zajíc. 
 
Obsah 
1  zajíc 
7  mrkviček 
1  hrací deska 
1  hrací kostka se symboly 
Návod ke hře 
 
Myšlenka hry 
Dokážete sklidit 4 mrkvičky dříve, než vám je ze zahrádky ukradne 
zajíc? 
 
Příprava hry 
Hraje se na spodní vnitřní straně hrací krabičky. Hrací deska ukazuje 
dvě poloviny (světle a tmavě zelenou) s dírami pro mrkvičky a 
políčkem pro zajíce. Zajíce dejte na jeho políčko a připravte si 
všechny mrkvičky. 
Nyní můžete začít házet kostkou. 
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Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Začíná ten, kdo umí nejlépe 
napodobit pohyby zajíčkova nosánku. Pokud se ale nedohodnete, 
kdo to nejlépe napodobil, začíná nejmladší hráč a hodí kostkou. 
 
Jaký symbol se objevil na kostičce? 
 
Mrkvička = mrkvičku můžete jit zasadit. Vezměte si 
mrkev z hromádky a vložte ji do díry na světle zelené 
pole. 
Nezbyla už na hromádce žádná mrkev? 
Pak můžete začít sklízet. Vezměte mrkev z tmavě zelného pole a 
umístěte ji už jako vypěstovanou mrkvičku doprostřed stolu. 
 
 
Konev na zalévání = aby vám mrkvičky krásně 
vyrostli, zalijte je. 
Vyberte si jakoukoliv mrkvičku ze světle zelené části 
pole a vložte ji do jakékoliv dírky, která je v tmavě zelené části pole. 
Pokud toto nemůžete udělat, protože ve světle zeleném úseku již 
mrkvičky nejsou, hoďte kostkou podruhé. 
 
 
 
Zahradník Krtek = sami se můžete rozhodnout, co 
chcete udělat. 
• Pokud jsou ještě na hromadě mrkvičky, můžete je 

zasadit nebo zalít. 
• Pokud jsou všechny mrkvičky již zasazeny, můžete je zalít nebo 

sklidit úrodu. 
 
 
Zajíc = jejda! Ukradne vám zajíc mrkvičky? Přesuňte 
zajíce o jedno pole. Jestliže zajíc skočí na pole s jednou 
nebo dvěma mrkvičkami, ukradne je. Vyjměte je 
z jejich místa a položte je do víka hrací krabičky, která představuje 
zajícovu skrýš. 
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Dva zajíci = nyní má zajíc velké štěstí. Posuňte zajíce 
postupně o dvě políčka. Jestliže je na prvním políčku 
nějaká mrkvička, zajíc jí sebere. Jestliže jsou mrkvičky i 
na druhém políčku, zajíc je sebere též. Mrkvičky vyjměte a položte je 
do víka hrací krabičky. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile nastane jedna z následujících situací: 
• Zajíc posbíral čtyři mrkvičky ze sedmi. V tomto případě jste 

bohužel všichni prohráli. Zkuste to znova. Možná v dalším kole 
vyhrajete. 

• Uprostřed stolu jsou umístěné čtyři mrkvičky. Stávají se z vás tak 
úspěšní zahrádkáři a společně vyhráváte hru. 

 
Což si takhle společně připravit mrkvový salát jako oslavu vašeho 
vítězství? 
 
Varianta pro jednoho hráče 
Samozřejmě, že si můžete zahrát sami proti drzému zajíci.  
Zvládnete vypěstovat čtyři mrkvičky? 


