
Nastupovat, vystupovat!   

 

Obsah hry: 

1 hrací pole, 4 pole (autobus), 4 autobusové žetony, 4 stojánky, 40 karet (cestujících), 2 kostky 

Cíl hry 

Vrátit se na zastávku s co největším počtem cestujících. 

Pravidla hry 

 Každý hráč si vezme jedno pole (autobus) a umístí žeton (autobus) na startovací pole, znázorněné bílou 

šipkou v modrém kruhu. Karty (cestujících) jsou rozprostřeny na stole okolo hrací plochy, obrázkem vzhůru. 

 Hru začíná nejmladší hráč hodem kostkou a pohybem žetonu ve směru hodinových ručiček o hodnotu 

znázorněnou na červené kostce. Pokud pole, na které stoupne, znázorňuje znaménko plus, vybere si počet 

karet (cestujících) dle hodnoty na bílé kostce a umístí je na své hrací pole (autobus). Ve hře poté pokračuje 

další hráč. 

 Pokud v průběhu hry stoupne hráč na pole se znaménkem mínus, odebere počet cestujících, znázorněný na 

bílé kostce a vrátí je na stůl. 

 Pokud hráč, který již má celý svůj „autobus“ zaplněn cestujícími, stoupne na pole se znaménkem plus, 

nemůže již vzít další cestující, protože autobus je plný a proto ve hře pokračuje další hráč. 

 Pokud počet cestujících, který je potřeba umístit do autobusu, je vyšší než počet volných míst, naplní se 

autobus pouze počtem cestujících, který mu zbyl. To znamená, že pokud je na bílé kostce hodnota 5 a  hráč 

má pouze 3 cestující, měl by pouze vyprázdnit svůj autobus. Pokud je hráčův autobus prázdný, nemůže 

odebrat žádné cestující a ve hře pokračuje další hráč. 

 Jakmile se hráč dostane k cíli, znázorněnému červenou STOP značkou, hráči NEMUSÍ hodit přesnou 

hodnotu, aby se vrátili do stanice. 

 Hra pokračuje, dokud se všichni hráči nedostanou do stanice. 

 

Vítěz 

Vítězem je hráč s největším počtem cestujících, který se dostane do cíle (stanice). 

 

 

 

 

Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz, www.hrajtesisnami.cz 
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