
Návod ke hře MAGICUS 

 

Kouzla nejsou to, co pomáhá vlastní věži zmizet, jsou to soustředěnost, pozorovací schopnost, a paměť, které 
pomáhají malým čarodějům k vítězství.  
Více hracích variant nabízí obměnu hry a Em ji dělá napínavou i pro trochu starší děG.  
   
Obsah:  20 dřevěných kosGček  

  6 čarodějnických kloboučků 

4 dřevěné karGčky  

Věk:   4+ 

Počet hráčů: 2 - 4  

Abrakadabra a pryč s Em! 

Jak by bylo hezké, kdyby si člověk mohl občas něco odčarovat, myslí si Lilly Marie, když si prohlíží nepořádek ve 
svém pokoji. Nic naplat, musí rychle uklidit, aby si mohla prohlédnout svou novou hru. No, nebude moci přeci 
jen trochu čarovat?  Čarodějné kloboučky a kameny se zajíčky v krabici vypadají, jako že ano. Nyní musí sehnat 
jen pár kamarádů a uklidit….. ale to by mohla odložit na zítra.  

Krátký návod:  

Každý hráč si před sebe staví věž z 5 dřevěných kosGček. Tyto věže musejí během hry urychleně „zmizet“, v tuto 
chvíli jsou kosGčky postupně rozebrány. Na to odkryjí hráči vždy kouzelnický klobouk. Nachází-li se pod ním 
správná barva, smí hráč odebrat kosGčku. Kdo jako první odčaruje svou věž, může se stát vítězem hry.  

Příprava hry: 

Každý hráč obdrží dřevěnou karGčku a od každé barvy jednu kosGčku. Z těchto kosGček staví každý hráč věž tak, 
jak je vyobrazeno na karGčce. 6 čarodějnických kloboučků se zamíchá a postaví se vedle sebe doprostřed stolu. 
V tuto chvíli je nutné se rozhodnout, zda uvidí všichni hráči odkrytou barvu pod kloboučkem či nikoli. Pokud se 
rozhodnete pro variantu, že barvu pod odkrytým kloboučkem uvidí pouze hráč, který klobouček odkryje, ne 
všichni hráči, musíte počítat s Em, že hra bude těžší.  
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Průběh hry: 

Nejmladší hráč se podívá pod jeden ze šesG kloboučků, jaká se tam skrývá barva. Dle zvolené varianty se podívá 
pouze sám nebo ukáže spodek kloboučku i ostatním hráčům.  

- Odpovídá-li barva pod kloboučkem barvě nejvyšší kosGčky v jeho věži, může si tuto kosGčku z věže 
odebrat a dát na stranu. Čarodějnický klobouček je nutné vráGt do řady k ostatním kloboučkům, ale na 
jiné místo. Poté je na řadě další hráč.  

- Pokud barva pod kloboučkem neodpovídá barvě nejvyšší kosGčky ve věži, vráE hráč ihned klobouček 
do řady mezi ostatní a pokračuje další hráč.  

Pokud si hráč vytáhne čarodějnický klobouček s oranžovým křížkem, znamená to, že hráč nemůže hrát, protože 
ve hře není žádná kosGčka oranžové barvy. VráE jen klobouček zpět do řady mezi ostatní kloboučky, ale na jiné 
místo, a hra pokračuje dál.   

Ukončení hry:  

Hráč, který jako první odstraní všechny své kosGčky z věže, se stává vítězem hry.  

Herní varianta č. 1:  

Příprava hry je stejná, jako je uvedeno výše. Začíná nejmladší hráč a podívá se pod některý z kloboučků. Nyní se 
podívá, kdo z hráčů má tuto barvu kosGčky nahoře na své věži. Ta může být na jeho věži, ale i na věži 
spoluhráče. Je jedno, kde u koho se kosGčka nachází, hráč tuto kosGčku odebere z věže a dá ji stranou a pak pro 
kontrolu ukáže všem ostatním spoluhráčům barvu, která byla pod kloboučkem. Pak vráE klobouček na jiné 
místo do řady mezi ostatní. Hráč, jehož věž bude rozebrána jako první, vyhrává hru.  

Herní varianta č. 2:  

Cíl: sesbírat co nejvíce kosGček 

Všech 20 dřevěných kosGček se postaví do řady vedle sebe tak, aby nikdy neležely dvě stejně barevné kosGčky 
vedle sebe. Čarodějnické kloboučky se zamíchají a postaví se též do řady. Hráči se dívají postupně pod 
kloboučky. Pokud barva pod kloboučkem odpovídá barvě krajní kosGčky, může si hráč vzít tuto kosGčku k sobě. 
Pokud ne, pokračuje další hráč. Při vracení kloboučků zpět do řady, je nutné umísGt klobouček na jiné místo. 
Jakmile jsou rozebrané všechny kloboučky, hra končí a vítězem se stává hráč s největším počtem kosGček.  

Herní varianta č. 3:  

Cíl: sesbírat co nejvíce stejně barevných kosGček- párů 

Všech 20 dřevěných kosGček se položí doprostřed stolu. Čarodějnické kloboučky se rozdělí mezi hráče tak, aby 
nikdo nevěděl, kdo jakou má barvu. Pokud hru hrají 2 hráči, obdrží každý hráč 3 kloboučky, 3 hráči obdrží po 
dvou kloboučcích a 4 hráči dostanou každý 1 klobouček, zbylé dva nechte na stole.  

Nejmladší hráč řekne nahlas nějakou barvu. Tuto barvu musí nalézt, přičemž se může podívat pod jeden ze 
svých, spoluhráčových či na stole zbylých kloboučků. Pokud barva odpovídá vyřčené barvě, ukáže tento 
klobouček ostatním spoluhráčům. Poté si vezme kosGčku stejné barvy a vymění klobouček s některým 
z ostatních. Poté pokračuje další hráč a řekne jinou barvu. Pokud barva pod kloboučkem nesouhlasí, dojde 
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pouze k výměně kloboučku a pokračuje další hráč. Ve chvíli, kdy jsou rozděleny všechny kosGčky, spočítají si 
hráči počet párů, které se jim podařilo sesbírat. Hráč, který má nejvíce párů kosGček, vyhrává hru.       

Hodně zábavy s touto hrou Vám přeje, KOPKO s. r. o. 
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