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Chutná nebo nechutná? 
Hra podporující exekutivní funkce pro 2 – 4 hráče ve věku od 4 do 99 let.  

Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. 
 

 
 
 
Autoři:  Markus Nikisch, Dr. Sabine Kubesch, 
 Laura Walk 
Ilustrace:  Michael Schober 
Ilustrace "fex Obrázek":  Sonja Hansen 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
 
 
 
Lev, král šelem má svátek a tak rozeslal všem pozvánku na velikou hostinu, 
kde se budou podávat jeho oblíbená jídla. Není to ale nic jednoduchého 
uspořádat takovou hostinu. Každé zvíře preferuje jiné jídlo, a pokud 
dostane na talíř jídlo, které mu nechutná, začne reptat. Ten kdo nejrychleji 
zjistí, komu vyhovuje jídlo, které padlo na kostce, bude odměněn 
drahocennou zlatou lví mincí. 
 
 
 
 
Obsah 
6  zvířecích karet 
1  žrout Fex (figurka) 
6  talířů 
25  lvích mincí 
18  koleček s potravinami 
1  kostka 
Návod ke hře 
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Fex efekt 
Herní návod obsahuje řadu změn, z nichž každá mění postup hry a někdy 
také vyžaduje obrácený chod akcí. Před začátkem hry si určete, která 
pravidla hry platí. Pokaždé si tak hráči musí pamatovat různá pravidla a 
dodržovat je aby vyhrály.  
Jak se hráči znovu a znovu přizpůsobují novým podmínkám, zdokonaluje to 
jejich výkonné funkce. Toto neprobíhá izolovaně ale společně. Odborníci to 
nazývají výkonný systém. 
 
 
 
 
Příprava hry 
Než budete poprvé hrát tuto hru, musíte opatrně z jednotlivých 
kartónových karet vyndat mince, talíře a kolečka s potravinami. Šest 
zvířecích karet dejte doprostřed stolu a do každé umístěte náhodně jeden 
talíř. Žrouta Fexe postavte doprostřed zvířecích karet.  
Připravte si lví mince, kolečka s potravinami a kostku. 
 
 
 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten kdo řekne nejrychleji: „Chutná 
nebo nechutná“ třikrát za sebou může začít a hodí kostkou tak aby každý 
viděl, co na ní padlo. 
 
 
 
Nyní budete hrát současně: 
Podívejte, se jaká potravina padla na kostce. Teď budete muset zjistit, 
kterému zvířeti bude tato potravina nejvíce chutnat. 
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Ale čemu dávají která zvířata přednost? 
Existuje šest talířů a každý ukazuje tři různé druhy potravin. 
 
 
 
Příklad: 

 
 
 
 
 
 
 
 

talíř A      talíř B 
 
 
 
Každé jídlo je na talíři zastoupeno ve třech velikostech (velké-střední-
malé). Větší jídlo znamená, že tomuto zvířeti toto jídlo více chutná. Budete 
tedy hledat zvíře, na jehož talíři je hledaná potravina zastoupena v největší 
velikosti. Například na talíři A je největší potravinou banán a na talíři B zase 
muffin. 
 
 
Jakmile jste našli to správné zvíře, rychle položte ruku na jeho kartu. 
Jakmile se dotknete nějaké karty, nemůžete již své rozhodnutí změnit.  
Nyní budete kontrolovat: Hráč, který položil jako první ruku na kartu 
správného zvířete, obdrží jako odměnu jednu lví minci. 
Potom umístěte odpovídající kolečko s potravinou do jednoho z otvorů na 
této zvířecí kartě. Potom začíná nové kolo. 
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Od druhého kola může nastat zvláštní situace: 
 
→ Pokud je již potravina, která padla na kostce, na kartě ve své největší 

velikosti obsazena, hledejte kartu s druhou největší velikostí této 
potraviny. 

→ Byla li již i karta s druhou největší velikostí potraviny obsazena, budete 
muset hledat na které kartě je na talíři zobrazena ve své nejmenší 
velikosti. 

→ Jsou už všechny karty s talíři s touto potravinou obsazeny? Rychle 
chyťte figurku žrouta Fexe. Ten jí úplně všechno a nikdy nemá dost. 

→ Pokaždé, když Fex sní nějakou potravinu, která je již zastoupena na 
třech kartách, jsou tyto tři kolečka s danou potravinou z karet 
odstraněna. 

 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile některý hráč získá 5 lvích mincí. Tento hráč je vítězem. 
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Fex efekt 
Fex efekt spočívá ve třech pravidlech, která se objevují na zadní straně 
lvích mincí. Jedná se o záměnu potravin, zvířat, nebo velikostí potravin. 
Znamená to, že se určitým způsobem změní akce hráčů.  
Například:  Na kostce padla ryba. 
Nehledáte největší rybu, která padla na kostce ale tu nejmenší. Nemůžete 
položit ruku na zvíře, které má nejraději rybu, ale na to které preferuje 
želatinu. Pokud má rybu rád medvěd, hledáte lva. 
 
 
  
 
 
Hra podle Fex pravidel se hraje podle výše popsaných pravidel, s 
výjimkou následujících změn: 
 
→ Před zahájením hry otočte lví mince lví tváří nahoru a dejte je na 

hromádku. 
→ Před každým kolem, otočte jednu lví minci z vrcholu hromádky. 
→ zadní lva mince, která byla otočena, ukazuje zvláštní pravidlo, které 

platí pro příští kolo. 
 
 

 
Zvláštní pravidla:  
 
 
a) Velký se stává malým a obráceně 

Nyní budete hledat nejdříve zvíře, na jehož talíři 
je hledaná potravina nejmenší, potom střední 
velikosti a až nakonec největší. 

 
 
 
 
b) Výměna potravin 

V tomto případě se mění dva druhy jídla. 
Například když na kostce padne ryba, nebudete 
hledat zvíře, které má nejraději rybu ale to 
které má rádo želatinu. 
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c) Výměna zvířat 

V tomto případě dochází k záměně zvířat. 
Například pokud je to lev který má nejraději 
potravinu která padla na kostce, musíte svou 
ruku položit na tučňáka 
 
Pozor: i když jste svou ruku položili na 
tučňáka, kolečko s potravinou umístíte na kartu lva. 

 
 
d) Žádná změna 

Některé mince mají z obou stran vyobrazení 
lví hlavy. Pokud je otočena taková mince, 
hrajete v tomto kole podle pravidel základní 
hry. 

 
 
 
 
 
Další Fex varianty: 
 
Jednoduchá Fex varianta: 
Místo toho abyste v každém kole otáčeli jednu minci a pokaždé se tak 
pravidla měnila, dohodnete se na začátku hry, jaké pravidlo bude platit. 
Minci s tímto pravidlem otočíte lícem nahoru doprostřed stolu a toto 
pravidlo bude platit po celou hru. 
  
Pomalá Fex varianta: 
Tato varianta je vhodná pro menší děti, nebo jako úvodní hra. Nemusíte 
hrát současně. Místo toho si postupně každý hráč hodí kostkou a pokusí se 
najít správné zvíře. Potom jeho volbu společně zkontrolujte. Pokud hráč 
vybral správné zvíře, dostane jednu minci jako odměnu. Ten kdo v pěti 
kolech nasbírá nejvíce mincí se stává vítězem. Tuto variantu hry můžete 
hrát i se zvláštními pravidly. 
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Varianta, jezte bez reptání: 
V této variantě hry se hledaného zvířete musíte nejen dotknout, ale také 
dát hlasitě najevo zda má toto zvíře danou potravinu rádo či nikoli. Jedná ji 
se o zvíře pro které je tato potravina nejoblíbenější, hlasitě křičí: „Mńam, 
mńam“. Pokud je to pro toto zvíře tento pokrm druhý nejoblíbenější, musí 
hráč zůstat zticha. Pokud zvíře toto jídlo nemá rádo, budete hlasitě volat: 
„Brrrr, brrrr“.  
Jen žroutovi Fexovi chutná úplně všechno a tak ten kdo ho popadne do 
ruky, musí vždy volat: „Mńam, mńam“.  
Pokud hráč zapomene křičet daná slova, nejen že žádnou minci neobdrží, 
ale dokonce bude muset jednu ze svých mincí vrátit, má li nějakou. 
 
Paměťová varianta: 
Pokud budete hrát podle zvláštních pravidel: záměna potravin, nebo 
záměna zvířat, Bude lví mince otočena jen na chvíli na začátku hry a hráči 
si budou muset příslušné záměny zapamatovat. Potom je mince opět 
otočena lícem dolů a teprve potom se hodí kostkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připraven na učení 
Fex hry byly vyvinuty firmou Haba ve spolupráci s centrem pro neurovědu 
a vzdělávání: Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) na 
univerzitě v Ulmu.  
Tyto hry podporují exekutivní funkce u dětí. Tyto funkce kontrolují naše 
myšlení a chování, a proto jsou důležité pro úspěchy v učení a kontrolu 
emocí. Tak tedy spoustu zábavy při učení.  
 


