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Kartová hra 
Najdi správný pár 

 
Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. 

Zahrnuje variantu pro experty na sbírání ponožek. 
 
 
 
Autor:  Michael Schacht 
Ilustrace:  Martina Leykamm 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
 
Ve skříňce s ponožkami je pěkný nepořádek. To má na svědomí malá 
ponožková příšera, ta všechno zpřeházela. Musíte být velmi ostražití a 
rychle najít správné páry. 
 
 
Obsah 
1  ponožková příšera 
8  karet ponožkové příšery 
48  ponožek (24 párů) 
Návod ke hře 
 
 
 
8karet ponožkové příšery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 přední strana  zadní strana 
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48 ponožek (24 párů)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pár ponožek  lichá ponožka 
 
 
Myšlenka hry 
Cílem hry je shromáždit co nejvíce karet ponožkové příšery. 
Hráči se dívají ne hromadu zamíchaných ponožek a hledají správné páry. 
Ten kdo jako první najde pět párů ponožek a chytne ponožkovou příšeru, 
dostane jako odměnu jednu kartu ponožkové příšery. 
 
Příprava hry 
Umístěte ponožkovou příšery doprostřed stolu a ponožkové karty 
zamíchejte a náhodně rozložte okolo ní. Připravte si osm karet ponožkové 
příšery. 
 
Jak hrát 
Ten, kdo má největší díru v ponožce může dát signál k zahájení hry. Pokud 
s tím nesouhlasíte, začne nejmladší hráč a zakřičí: „Ponožky srovnat“! 
V ten moment se všichni hráči najednou začnou přehrabovat hromadou 
ponožek. Všichni se snaží najít a položit před sebe co nejvíce správných 
párů ponožek. 
 
 
 
Důležité: 

• Můžete hledat jen jednou rukou. Druhou ruku musíte mít přitom v klíně 
nebo za zády. 

• Nemůžete vzít pár ponožek umístěný před jiným hráčem. 
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Konec hledání! 
Jakmile má některý hráč před sebou pět párů ponožek, rychle chytne 
figurku ponožkové příšery a přehrabování v hromadě ponožek se zastaví. 
Ten kdo v tuto chvíli drží některou ponožku v ruce, musí ji vrátit doprostřed 
stolu.  
 
Nyní se všichni podíváte na ponožky hráče, který chytil příšeru, zda jsou 
všechny jeho páry správné. 
 

• Pokud jsou všechny jeho páry ponožek správné, dostane tento hráč jako 
odměnu jednu kartu ponožkové příšery. 

• Pokud však je některá z jeho dvojic ponožek nesprávná, tento hráč 
žádnou odměnu nedostane. V tomto případě hráči spočítají správné páry 
ponožek u ostatních hráčů a hráč s největším počtem správných párů 
dostane jako odměnu jednu kartu ponožkové příšery. Pokud má více 
hráčů stejný počet párů ponožek, nikdo z nich kartu ponožkové příšery 
nedostane, ale tato karta bude zamíchána do hromady ponožek na stole. 

 
 
Začíná nové kolo: 
Všechny ponožky jsou vráceny na hromadu a před začátkem dalšího kola 
důkladně promíchány.  
 
Vítěz minulého kola postaví figurku ponožkové příšery doprostřed stolu a 
zakřičí: „Ponožky srovnat“! Další kolo právě začalo. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile jsou rozebrány všechny karty ponožkové příšery. Hráč, 
který jich má nejvíce se stává vítězem.  
 
V případě remízy se hraje poslední a rozhodující kolo. Dejte všechny 
ponožky doprostřed stolu a důkladně je zamíchejte. Dejte signál ke startu. 
Tentokrát ten, kdo jako první najde správný pár a vezme ponožkovou 
příšeru, se stává konečným vítězem. 
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Varianta pro experty na sbírání ponožek 
 
Hraje se podle základních pravidel s přihlédnutím k následujícím změnám: 
 

• Karty ponožkové příšery se zamíchají a dají na hromádku ponožkovou 
příšerou nahoru. 

• Nejstarší hráč vezme vrchní kartu ponožkové příšery, otočí ji a položí na 
stůl tak aby na ní všichni dobře viděli. Potom dá signál k zahájení hry: 
„Ponožky srovnat“! 

• Všichni hráči najednou se začnou přehrabovat v hromadě ponožek a 
hledají pár, který by odpovídal alespoň jednomu poznávacímu znaku 
ponožek z karty ponožkové příšery. 

 
Například 

 
 

 
Poznávací znak 1 
 
 
 
poznávací znak 2 
 
 
 

 
 

První hráč, který najde a položí před sebe takový pár, chytne ponožkovou 
příšeru.  
 
Společně nyní zkontrolujte, zda je pár ponožek správný a zda alespoň 
jeden poznávací znak souhlasí se znaky na kartě ponožkové příšery: 
 
• Pokud je pár ponožek správný, hráč dostane kartu ponožkové příšery 
jako odměnu. 
• Pokud pár není správný a nebo neodpovídá poznávacím znakům z karty 
ponožkové příšery, hráč položí ponožkovou příšeru zpět doprostřed stolu a 
ostatní hráči v hledání pokračují. 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

6

 
 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile byla rozebrána poslední karta ponožkové příšery. Hráč, 
který má nejvíce karet ponožkové příšery, vyhrává hru. Je li vítězů více 
vyhrávají společně.  


