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Malý ovocný sad 

Kooperativní paměťová hra s barevnou kostkou  
pro 1 až 4 hráče ve věku od 3 do 8 let. 

 
 

 
Autor:  Věra Baumeister 
Ilustrace:  Reiner Stolte 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
Pomůžete Bertě Hruškové sklízet třešně? Bohužel, nejste jediní, kdo 
se na sladké třešně těší. Také malý havran miluje tohle malé, sladké 
a šťavnaté ovoce. Budete při sklízení dostatečně rychlí a sklidíte 
všechny třešně ještě před tím, než malý havran dojde ke stromu? 
 
 
 
Obsah 
1  hrací deska 
1  třešeň 
1  havran 
5  párů třešní 
1  malý košík 
1  barevná kostka 
15  květinových karet 
1  návod ke hře 
 
 
 
Cíl hry 
Pokud budete pracovat jako tým a dokážete, že máte 
dobrou paměť, podaří se vám sklidit všechny třešně před tím, 
než havran dojde ke stromu. 
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Příprava hry 
zdvihněte víko hrací desky a vyjměte všechny díly hry. Nyní víko 
zase zandejte zpět a 
vložte třešňový strom 
do otvoru v hrací desce. Na 
strom pověste páry třešní a 
postavte havrana na 
startovní políčko (žlutá 
barva). Zamíchejte květinové 
karty a rozložte je před hrací 
desku květinovou stranou 
nahoru. Pozor, aby se karty 
nepřekrývali!  
Připravte si hrací kostku a 
posaďte se všichni tak, 
abyste viděli na květinové 
karty a na havrana. 
 
 
 
Jak hrát 
Hráč, který umí nejlépe krákat jako havran, může začít. Pokud se 
nemůžete dohodnout, kdo to je, začne nejmladší hráč a hodí 
kostkou. 
 
Co padlo na kostce? 
 
• Červená, žlutá, modrá, bílá nebo fialová květina? 

Podívejte se na kartu s květinou v odpovídající barvě a otočte ji. 
 

• Slunce? 
Vyberte si jakoukoliv květinovou kartu a otočte ji. 
 

 
Jaký obrázek je na zadní straně karty? 
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• Třešeň? 
Dobře! Můžete si vybrat jeden pár třešní ze stromu a dát ho do 
košíku. Také vezměte kartu a položte ji lícem nahoru před sebe. 
 

• Drzý havran? 
Ach jo! Malý havran poskočil o kousek blíže ke stromu. Otočte 
kartu zpět a posuňte havrana o jedno políčko blíže ke 
stromu. Přitom zakřičte: „Krá, krá“. 

 
• Spící zvířátko? 

Pšššt! Buďte pěkně zticha, abyste ho neprobudili. Kartu zase 
otočte zpět. 
 

Nyní je řada na dalším hráči ve směru hodinových ručiček, aby hodil 
kostkou. 
 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile ... 
• havran došel na poslední políčko vedle stromu a sezobal všechny 

třešně.  V tomto případě jste svůj boj s havranem prohráli. 
• hráči sklidili poslední třešničku ze stromu a tím společně vyhráli 

nad havranem. A nyní mohou uspořádat velký třešňový mejdan 
spolu s Bertou Hruškovou. 
 

Varianta třešňová sklizeň 
Pokud chcete, můžete po skončení hry zjistit, kdo z vás byl 
nejlepším sběračem třešní. Je jím ten, kdo vlastní nejvíce kartiček 
s třešní, to je ten nejlepší sběrač. 
 
Varianta havran 
Drzý havran již na začátku hry poskočí o jedno políčko blíže ke 
stromu. Hra je tak daleko obtížnější a na sklizeň máte mnohem 
méně času. Máte-li odvahu, můžete takto havrana posunout na 
začátku hry i o dvě, nebo tři políčka. 


