
Pojďte nakupovat!        

Obsah hry 

1 hrací deska, 48 karet s položkami k nákupu, 4 nákupní tašky, 4 figurky, 4 stojánky na figurky, peníze, kostka 

Jak na to 

 Rozložte hrací plochu a umístěte ji doprostřed stolu. Umístěte figurky do stojánků na hrací ploše. 

 Každý hráč si vezme jednu nákupní tašku, vybere si figurku a umístí ji do dveří stejně barevného 

obchodu. 

 Karty s nákupy s barevným pozadím jsou umístěny před odpovídající položky ve výlohách obchodů. 

Zbylé karty se zamíchají a rozprostřou na stole obrázkem dolů. 

 Každý hráč obdrží dvě 50p mince, dvě 20p a jednu 10p minci. Zbytek peněz zůstává v bance a jeden 

z hráčů je zvolen bankéřem. Pokaždé, když hráč přejde kolem banky, obdrží od bankéře 20p, pokud 

jsou v bance peníze. Banka slouží také k rozměňování peněz. 

Cíl hry 

Být prvním hráčem, který nakoupí 6 položek z obchodů a nepřekročí rozpočet. 

 

Pravidla hry 

 Každý hráč začíná výběrem jedné karty, z těch, které jsou rozprostřeny na stole. Tato karta znázorňuje 

první položku, kterou musí hráč koupit. Pokud karta, kterou otočí, je z hráčova vlastního obchodu, vrátí 

hráč tuto kartu zpět na stůl, obrázkem dolů a vybere si jinou kartu. 

 Nejmladší hráč začíná hru hodem kostkou a postupuje figurkou o hozenou hodnotu na kostce ve směru 

k položce, kterou má na své kartě.  

 Hráč sedící nalevo pokračuje ve hře. 

 Když se hráč dostane svou figurkou do požadovaného obchodu, musí slušně požádat prodavače o 

položku, kterou si chce koupit a poté zaplatí za tuto položku příslušnou částku peněz. 

 Hráč takto obdrží kartu s barevným pozadím a jeho původní karta je dána pryč do krabice. 

 Hráč umístí svou nakoupenou položku do své nákupní tašky, vrátí figurku do svého obchodu a vezme si 

novou kartu, kterou použije v dalším kole. 

 Pokud hru hrají méně než 4 hráči, mohou nakupovat ze všech obchodů, ale peníze získané prodejem 

položek z obchodů, které nejsou žádného z hráčů, jdou do banky. 

 Hráči si musí vždy zkontrolovat, že mají dostatek peněz na koupi další položky na své kartě. Pokud hráč 

nemá dostatečný obnos peněz, vrátí kartu zpět na stůl a vybere si novou. 

 

Vítěz 

Vítězem je hráč, který jako první naplní svou nákupní tašku 6 položkami. 

 

 

 

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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