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Kočkoslon 
Rychlá hra podporující rychlé reakce pro 2 - 6 hráčů, ve věku od 6 do 99 

let. 
 

 
Autor:  Roberto Fraga 
Technická pomoc:  Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk 
Ilustrace:  Daniel Sohr 
Ilustrace "Fex efekt":  Sonja Hansen 
Délka hry:  10 - 15 minut 
 
 
Osel David, slon Pepa, kočka Micka, opička Julie a kohout Robert jsou 
dobří kamarádi a zažívají spolu spoustu legrace. Dnes ale opravdu nevědí, 
co dělat. Až osel David dostal nápad, zahrajeme si Kočkoslona! Zvířecí 
parta se hned chystá hrát tuto skvělou hru. 
 
Obsah: 
60  zvířecích karet 
1  Fex karta 
1  figurka kocoura Fexe 
Návod ke hře 
 
Zvířecí karty 

 
Přední strana Zadní strana 
Gestikulující zvíře  Spící zvíře 
 
1) Kočka: mňouká 
2) Opice: křičí "Hu, hu, hu, hu" 
3) Kohout: kokrhá 
4) Osel: hýká 
5) Slon: troubí na chobot 
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Čtyři velikosti zvířat 
 

 
 
Myšlenka hry 
Karty ukazují 5 různých druhů zvířat ve čtyřech různých velikostech. 
Každý hráč má před sebou hromádku karet. Uprostřed stolu jsou vždy dvě 
odlišné zvířecí karty lícem vzhůru. Hráči mají porovnat velikost zvířat a co 
nejrychleji napodobit hlas většího zvířete. Nejrychlejší hráč potom může 
umístit jednu svoji kartu na kartu většího zvířete. Které zvíře je nyní větší? 
Cílem hry je zbavit se jako první všech svých karet. 
 
Příprava hry 
Zamíchejte všechny zvířecí karty. Každý hráč dostane devět karet a 
začínající hráč karet deset. Zbývající karty dejte na stůl lícem dolů do 
balíčku. Vezměte vrchní kartu z balíčku a otočte ji lícem vzhůru vedle 
balíčku. Vedle balíčku také postavte figurku kocoura Fexe. Fex karta 
nebude pro základní variantu hry potřeba a tak ji zatím schovejte do 
krabičky na hru. 
 
Základní hra: 
Zvířecí pěvecká soutěž 
 
Jak hrát 
Hrají všichni současně. Začínající hráč otočí vrchní kartu ze svého balíčku 
a položí ji vedle otočené karty z balíku uprostřed stolu. Všichni pozorně 
sledují, které ze zvířat je větší a hned začnou napodobovat hlas většího 
zvířete.  
 
Kdo byl nejrychlejší? A napodoboval správné zvíře? 
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• Ano? 
Perfektní! Může otočit další kartu ze svého balíčku a položit ji lícem 
nahoru na kartu zvířete, které napodoboval. 

• Ne? 
Jejda, to se nezdařilo! Kdo z ostatních hráčů dokáže napodobit hlas 
správného zvířete jako první? 
Nejrychlejší hráč může otočit jednu kartu ze svého balíčku a položit ji na 
kartu zvířete které napodobil. 
 

Dejte si ale pozor! 
Pokud není jasné, kdo byl nejrychlejší a napodobil správný hlas, nebo 
pokud ani jeden z hráčů nenapodobil správný hlas, kolo se opakuje. 
Hráč, který jako poslední umístil svojí kartu, otočí jednu kartu z centrálního 
balíčku a položí ji lícem vzhůru na naposled otočenou kartu. 
 
Důležité Chňapací-Fex pravidlo! 
V následujících případech musíte rychle popadnout figurku kocoura Fexe 
místo toho, abyste napodobovali zvířecí hlas: 
• Obě karty ukazují stejné zvíře (bez ohledu na jeho velikost). 
• Obě zvířata jsou stejné velikosti (bez ohledu na to, která zvířata to jsou).  

 
Konec hry 
Ten, kdo se jako první zbaví své hromádky karet, je nejrychlejším zvířecím 
imitátorem a vyhrává hru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

5 

Tip: 
Můžete hru trochu změnit  a doprovázet zvířecí hlasy i gesty, 
odpovídajícími zvířeti. Takováto kombinovaná akce je dobrou průpravou na 
Fex variantu hry (viz dále). 
 
Zvířecí gesta: 
Kohout:  Podržte jednou rukou nad hlavou a roztáhněte prsty jako kohoutí  
 hřebínek. 
Kočka:  Natáhněte prsty jako drápy a dělejte, jako když škrábete. 
Osel:  Položte obě ruce na hlavu jako dlouhé uši. 
Slon:  Natáhněte obě ruce a propleťte je tak aby tvořili chobot. 
Opice:  Škrábejte se oběma rukama v podpaží. 
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FEX efekt 
Nyní musíte vždy dávat pozor na FEX kartu. Musíte napodobit hlas 
jednoho zvířete, zatím co budete napodobovat gesta jiného zvířete.  
Ale pozor! Zvíře již spí? To musíte být velmi potichu, abyste ho neprobudili. 
Fex tady opravdu testuje váš postřeh a paměť. Jen ten nejlepší dokáže 
provést správné kroky co nejrychleji. 
 
 
Fex varianta 
Existují tři fex varianty. Hrají se jako základní hra s dalšími pravidly Fex 
karty. Dejte si ale pozor! Fex všechno docela hodně zamíchá! 

 
Tady máte napodobit hlas většího  Tady máte napodobit gesto  
a gesto menšího zvířete.  většího a hlas menšího zvířete. 
 
Varianta 1: Velký nebo malý 
Dohodněte se na jedné straně Fex karty a umístěte ji k balíčku karet 
uprostřed stolu. Nyní musíte pokaždé, když otočíte kartu, reagovat podle 
obrázku na Fex kartě. Chňapací Fex pravidlo platí jako obvykle.   
 
Varianta 2: Fex se točí kolem dokola 
Tato varianta se hraje stejně jako varianta 1 Velký nebo malý s dalším 
pravidlem: 
Pokaždé, když někdo vezme figurku kocoura Fexe, musíte otočit Fex kartu. 
Takto se pokaždé změní podmínky pro napodobování zvířecích hlasů a 
gest. 
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Varianta 3: Nechte zvířata spát! 
Hraje se jako variante 2, Fex se točí kolem dokola ještě s následujícím 
pravidlem: 
• Před napodobováním hlasu nebo gesta zvířete je nutné zkontrolovat, 
které spící zvíře je zobrazeno na hromádce hráče, který právě otáčel svojí 
kartu. 

• Je-li stejné zvíře na jedné z karet uprostřed stolu a má li se napodobit 
jeho hlas, musíte být zticha a napodobit pouze gesto druhého zvířete. 

 
Například: 

 
Karty kohouta a osla jsou lícem nahoru uprostřed stolu a podle Fex karty 
máte napodobit gesto kohouta a hlas osla. 
Horní karta hráče, který právě otáčel svou kartu, ukazuje spícího osla.  
To znamená, že můžete udělat pouze gesto kohouta, ale ne napodobit hlas 
osla. Toho nesmíte vzbudit! 
 
Důležité: Chňapací Fex pravidlo platí vždy a provádí se, i když jedno ze 
dvou zvířat uprostřed stolu je jako spící zvíře na hromádce hráče, který 
právě otáčel svojí kartu. 


