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Koza s motýlkem 
Kombinační hra pro 2 - 6 hráčů ve věku od 5 do 99let.  

S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! 
 
 
Autoři:  Christiane Hüpper, Miriam Koser, Markus Nikisch 
Technická pomoc:  Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk 
Ilustrace:  Lars-Arne "Maura" Kalusky 
Ilustrace "Fex liška":  Sonja Hansen 
Délka hry:  cca. 15 minut 
 
Vítejte na večírku kozy s motýlkem! Zde je vše možné a vše vzhůru 
nohama! Růžový žralok jezdí na skateboardu v brnění, modrý pudl 
v kožených kalhotách plete ponožku a zelená lama hraje na bicí! Nevěříte? 
Tak začněte hrát! 
 
Obsah: 
1  koza s motýlkem (dřevěná figurka) 
4  karty kategorií  
58  obrázkových karet, 
12  Fex karet – ke zmatení hry 
Návod ke hře 
 
Myšlenka hry 
Jsou zde čtyři druhy obrázkových karet, zobrazujících barvy, zvířata, 
oblečení a činnosti. Hráči tvoří šílené věty podle toho, co vidí na kartách a 
musí si je zapamatovat. Karty jsou otáčeny jedna po druhé a řazeny podle 
kategorií. Tímto způsobem se věty stále mění a hráči je musí říkat vždy ve 
správném pořadí. Ten, kdo si myslí, že vyslovená věta byla nesprávně, 
rychle vezme ze stolu figurku kozy s motýlkem a měl-li pravdu a věta 
skutečně nebyla vyslovena správně, obdrží obrázkovou kartu jako odměnu. 
Ten, kdo nashromáždí do konce hry nejvíce obrázkových karet, hru 
vyhrává. 
 
Příprava hry 
Figurku kozy s motýlkem postavte doprostřed stolu, aby na ní mohl každý 
snadno dosáhnout. Na stole uspořádejte karty kategorií v tomto pořadí: 
 
Barva – Zvíře – Oblečení - Činnost 
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Nyní můžete vytvořit první větu. Vyberte si jakoukoliv libovolnou kartu se 
zvířetem, barvou, oblečením nebo činností. Uvidíte, že barva podkladu 
karty na lícové straně určuje, do které kategorie karta spadá. Čtyři 
obrázkové karty umístěte pod odpovídající karty kategorií lícem vzhůru. 
Jakmile jsou všechna čtyři místa pod kartami kategorií zaplněna, můžete 
vyslovit první větu vytvořenou čtyřmi obrázky. 
 

Například: 

 
 Růžová  Kráva     Sukně   Pletení ponožky 
 
Správná věta by mohla znít:  
„Růžová kráva v sukni plete ponožku.“ 
 
Zapamatujte si tuto větu a otočte tyto obrázkové karty lícem dolů. Zbylé 
obrázkové karty zamíchejte a položte na stůl do balíčku, lícem dolů. Fex 
karty nebudete při této variantě hry potřebovat a můžete je schovat do 
krabičky od hry. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo nejrychleji odříká „Běží 
koza ke statku, nese velkou oplatku“ začíná a otočí vrchní kartu z balíčku. 
Když si kartu všichni dobře prohlédnou, položí jí lícem dolů na odpovídající 
hromádku pod kartou odpovídající kategorie, tedy barva, zvíře, oblečení 
nebo činnost. Věta se nyní změní. V duchu si přidá do věty tuto novou 
informaci a novou větu řekne nahlas. 
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Například:  

 
Původní věta zněla: 
„Modrý bobr v lodičkách na podpatku skáče na trampolíně.“ 
 
Hráč si lízne novou kartu a ukáže jí všem. Karta ukazuje chobotnici. 
Hráč tuto kartu položí lícem dolů na kartu zvířat a řekne, že nová 
věta zní: 
"Modrá chobotnice v lodičkách na podpatku skáče na trampolíně." 
 
Potom je zase řada na dalším hráči ve směru hodinových ručiček, 
aby otočil další kartu z balíčku obrázkových karet. 
 
Dejte si ale pozor: 
Každý, kdo si myslí, že věta byla řečena špatně, rychle popadne 
figurku kozy s motýlkem. Potom proběhne kontrola otočením 
vrchních karet z hromádek pod kartami kategorií. 
 
Byla věta opravdu vyslovena špatně? 
 
• Ano? 

Hráč, který chybu odhalil, si jako odměnu vezme jednu 
obrázkovou kartu z balíčku. 
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• Ne? 
V tomto případě dostane za odměnu jednu kartu z balíčku 
obrázkových karet hráč, jehož věta byla zpochybněna. 

 
Poté jsou zase všechny čtyři obrázkové karty otočeny lícem dolů, 
figurka kozy s motýlkem vrácena doprostřed stolu a hra pokračuje 
dál. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile je otočena poslední karta z balíčku obrázkových 
karet, je umístěna na odpovídající místo a je vyslovena poslední 
věta. Pokud je zpochybněna poslední věta, jako odměna se použije 
některá z obrázkových karet, tvořících větu. 
Hráč, který nasbíral nejvíce obrázkových karet má nejlepší paměť a 
vyhrává hru. 
 
Tip: 
Hra je složitější, obrací li se při zpochybnění věty jen konkrétní 
karta, odpovídající části věty, která byla zpochybněna. Ten kdo větu 
zpochybní, musí říci, která část věty byla špatně a pouze tato karta 
se otočí a zkontroluje. 
 
 
FEX efekt 
Fex je opravdu mazaný! Snaží se přelstít vaší paměť 
pomocí mnoha triků. 
Jakou barvu mělo zvíře v posledním kole? Nejdříve projděte pozadu 
okolo stolu a teprve potom vyslovte větu.  
Ale nejen to! Fex také vyzývá ostatní hráče, aby vás rozptylovali 
hlukem. Pokud se nebudete moci soustředit pouze na váš úkol, bude 
hra o hodně těžší. 
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Fex varianta hry 
Drzá liška Fex na vás přichází se stále novými triky, jak vás zmást a 
jak obelstít vaši paměť.  
Hraje se podle pravidel základní hry jen s tou změnou, že mezi 
obrázkové karty jsou zamíchány karty Fex. Pokaždé, když je Fex 
karta otočena, stane se něco bláznivého. 
 
Fex karty: 
 
Barevná karta Fex / Zvířecí karta Fex 
 

Barvu nebo zvíře na vrchní 
kartě, v odpovídajícím balíčku 
karet tvořících větu, musíte ve 
své větě zaměnit za barvu nebo 
zvíře z předposlední karty 
v odpovídajícím balíčku karet.  
Pokud je v dotyčném balíčku jen 
jedna karta, Bude Fex karta 
vrácena dospod balíku 
obrázkových karet lícem dolů. 

 
Fex zmatení barev / Fex zmatení zvířat 
 

Nejdříve ostatní hráči jeden po 
druhém řeknou jakoukoliv barvu 
nebo zvíře a teprve 
potom může hráč, který je na 
řadě, vyslovit svou větu. 
Hráč si musí velmi dobře 
pamatovat původní kartu a 
nenechat se splést ostatními 
hráči. 
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Fex karta okolo stolu   
 

Hráč musí nejdříve obejít stůl a to pozadu, nežli 
vysloví svojí větu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová Fex věta   
 

Hráč musí vyslovit novou větu, ve které nesmí 
použít ani jednu kartu ze vzoru. Nesmí se v ní tedy 
shodovat ani barva, ani zvíře, ani oblečení a ani 
činnost s kartami, které jsou nyní na vrchu 
hromádek karet určujících větu. 
 
Tip: 
Pokud již máte nějaké zkušenosti s touto hrou, 
můžete se dohodnout, že je možné používat jen 
motivy z obrázkových karet. 

 
Důležité pokyny pro použití Fex karet: 
• Fex karta je platná pouze pro hráče, který ji otočil z balíku 

obrázkových karet. 
• Fex karty se vrací do krabice na hru, jakmile se odehrají. 

 
 
Varianta komplexní fex věty 
Hra se hraje podobně jako v základní verzi, ale je mnohem složitější 
a věty jsou v ní delší.  
Začněte tím, že mezi obrázkové karty tvořící větu umístíte pátou 
obrázkovou kartu a to mezi kategorii „zvíře“ a „oblečení“.  Zde může 
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být umístěn jakýkoliv obrázek, jakékoliv kategorie. V jednotlivém 
tahu máte tedy možnost umístit právě otočenou kartu podle její 
kategorie, nebo na toto nové místo. Nyní budete tvořit ještě 
bláznivější věty než v základní hře. Jedinou podmínkou je, že ve větě 
musí být použito všech pěti karet v daném pořadí. 
 
Příklad: 
 

 
 
Vaše věta může znít: 
 
Modrý bobr se ptal pudla v lodičkách na podpatku, zda si s ním 
nepůjde zaskákat na trampolínu. 
 
nebo: 
 
Modrý bobr a pudl, kteří nosí lodičky na podpatku, skáčou na 
trampolíně. 


