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Koláček nebo král 
Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2 - 4 hráče  

ve věku od 5 let. 
 

Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! 
 
Autor:  Marco Teubner 
Ilustrace:  Oliver Freudenreich 
Ilustrace "Fex logo":  Sonja Hansen 
Technická pomoc:  Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk 
Délka hry:  cca. 15 minut 
 
 
 
Myšlenka hry 
Král Karel Kilo 1. miluje sladkosti a dokáže je pojídat celý den. Takže 
potřebuje neustále velkou zásobu cukrovinek. Všichni jeho sloužící, 
zejména pakl šašci, jsou velcí mistři ve shánění a hromadění 
cukrovinek.  
Proto je král Karel Kilo 1. vyšle do světa a slíbí velkou odměnu pro 
toho, kdo mu přinese nejvíce cukroví. 
Kdo pomůže šaškům získat největší hromadu cukrovinek? 
 
 
Obsah: 
45  karet cukrovinek (na každé jeden nebo dva kousky) 
5  žroutských karet (se snědeným talířem) 
12  šaškových karet (přední strana: šašci ve čtyřech barvách, zadní 

strana: kuchař Fex) 
1  královská karta 
9  zlatých mincí 
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Příprava ke hře 
Každý hráč obdrží tři šaškovi karty stejné barvy a umístí je obrázkem 
šaška nahoru před sebe na stůl. Karty cukrovinek zamíchejte spolu 
se žroutskými kartami a umístěte je do balíčku lícem dolů doprostřed 
stolu. Vezměte deset karet z tohoto balíčku a zamíchejte mezi ně 
královskou kartu. Tuto skupinu karet potom položte lícem dolů pod 
balíček karet. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. 
Největší vtipálek mezi vámi začíná. Otočí jednu kartu z vrchu balíku 
tak, aby ji všichni hráči viděli a umístí ji vedle balíku lícem nahoru. 
Toto je odkládací balík. Zapamatujte si co je na kartě, protože další 
hráč ve směru hodinových ručiček okamžitě otočí další kartu a položí 
ji na odkládací balíček. Tímto způsobem postupně vzniká skutečná 
hora cukrovinek. 
Ten, kdo chce tuto horu cukrovinek získat, může na ni položit jednu 
ze svých šaškových karet. Potom si celý odkládací balíček karet 
vezme a položí si jej lícem dolů před sebe na stůl. Použitou šaškovu 
kartu musí potom odložit a v tomto kole ji již nemůže použít. 
 
Potom zase další hráč ve směru hodinových ručiček otočí jednu 
kartu z balíku a založí tak nový odkládací balík. 
 
Každý hráč může vzít horu cukrovinek až třikrát. 
Ten kdo již nemá žádno šaškovu kartu může dále otáčet karty, ale 
nemůže již vzít žádnou horu cukrovinek. 
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Konec kola 
 
Kolo trvá tak dlouho, dokud ... 
 

... poslední hráč nepoužije svou třetí šaškovu kartu a vezme si horu 
cukroví. 
 

Nebo 
 

... někdo otočí královu kartu. 
 
V tomto případě si žádný z hráčů nemůže tuto horu cukrovinek vzít. 
 
1, 2, 3, 4, 5 - Kdo má nejvíce cukrovinek? 
Hráči roztřídit své karty podle druhů jednotlivých cukrovinek a na 
žroutské karty. 
Nejdříve hráči spočítají, kolik mají cukrovinek od každého druhu 
(počítá se počet cukrovinek, ne karet). Hráč, který má nejvíce 
cukrovinek určitého druhu, si ponechá jednu kartu s touto 
cukrovinkou a ostatní karty cukrovinek vrátí do středu stolu. Ostatní 
hráči vrátí všechny své cukrovinkové karty do středu stolu. Obdobně 
postupujeme u všech druhů cukrovinek. 
 
Je li více hráčů se shodným nevětším počtem dané cukrovinky, 
všichni tito hráči si ponechají jednu tuto cukrovinkovou kartu. 
 
A nyní spočítejte, kdo má nejvíce žroutských karet? Tento hráč byl 
chycen při činu okusování cukrovinek krále Karla Kila 1. a jeho 
trestem je, že musí vrátit jednu svoji cukrovinkovou kartu, pokud ji 
má. 
 
Nyní je odměněn nejlepší sběrač cukrovinek. 
Kdo má nejvíce cukrovinkových karet, obdrží za ně výměnou jednu 
zlatou minci. Je-li více takových hráčů, obdrží zlatou minci každý 
z nich. 
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Nové kolo 
Všechno připravte jako na začátku hry. Nové kolo začíná hráč, který 
v minulém kole získal zlatou minci. 
 
Konec hry 
Hra končí, když některý z hráčů získá třetí zlatou minci. Tento hráč 
se stává vítězem a největším královským dodavatelem cukrovinek. 
 
 
Fex Effect 
Tyto instrukce obsahují různé varianty, které mění způsob hry 
nebo pravidla. Kuchař Fex je na rozdíl od krále Karla Kilo 1. poměrně 
vybíravý, takže ne každá cukrovinka je pro něj dost dobrá. Když 
hrajete tuto variantu hry, musíte mít vždy na paměti, které 
cukrovinky nemá Fex rád.  
Také nezapomínejte na změnu směru hry při otočení žroutské karty. 
Hodně zábavy při trénování paměti v rámci FEX varianty hry. 
 
 
 
Herní Fex varianty 
Kuchař Fex nemá rád některé druhy cukroví a rád mění pravidla hry. 
Zahrajte si hru podle těchto zvláštních pravidel: 
 
Hráči v této hře pokládají před sebe své tři šaškovi karty obrázkem 
kuchaře Fexe nahoru. Tyto karty ukazují, které cukrovinky nemá 
kuchař Fex rád a které jsou tedy zakázané. Zakázané cukrovinky 
jsou ty, které na Fexových kartách nejsou zobrazené. Rozhodující 
jsou fex karty hráče, který kolo začíná. 
 
Stejně jako v základní hře hráč, který si chce vzít horu cukrovinek, 
položí svoji šaškovu kartu nahoru na odkládací balíček. Pokud se ale 
v balíčku nacházejí nějaké „zakázané cukrovinky“, musí být ihned 
dány stranou. Proto vždy zvažte, zda chcete balíček skutečně vzít. 
Na začátku nového kola jsou rozhodující fex karty dalšího hráče ve 
směru hodinových ručiček. 
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Ještě obtížnější Fex varianta 
V této hře platí navíc ještě toto pravidlo: 
Jakékoliv karty, zobrazující zakázané cukrovinky, se počítají jako 
žroutské karty. Ten, kdo má nejvíce žroutských karet, musí vrátit 
jednu svoji cukrovinkovou kartu. 
 
Žroutská varianta 
Hra se stává skutečně obtížnou v následující variantě: 
• Pokud je otočena žroutská karta na odkládací balíček, mění se 
směr hraní. 
 
Příklad: 
Hráči hrají v pořadí: Linda, Martin, Jana a Honzík. Linda otočí 
cukrovinkovou kartu a pak Martin otočí žroutskou kartu. Nyní tedy 
nehraje Jana ale na řadě je Linda, která otáčí další kartu. 
Ten, kdo udělá chybu, musí si žroutskou kartu vzít. 
 
Zkuste otáčet karty co nejrychleji a uvidíte, zda jste schopni správně 
reagovat na změny směru hraní. 


