
P R E H Ľ A D
V ďalekej galaxii si na všetkých planétach spokojne nažívala civilizácia oslobodená od akýchkoľvek spoločenských nezhôd. Až do doby, kedy sanitačná spoločnosť, 
ktorá dokázala meniť odpad na palivo, nechcene spôsobila únik celej svojej odpadovej zbierky. Teraz v slnečnom systéme pláva množstvo odpadu a trosiek. Musíte 
sa čo najrýchlejšie zbaviť všetkého bordelu, hodiť ho smerom k vašim vesmírnym rivalom a spáliť všetko pomocou slnka. Staňte sa víťazom tohto šialeného závodu, 
vyčistite planétu a ovládnite vesmír.

K O M P O N E N T Y

3 -  5  HRÁČOV V E K :  O D  6  R O K O V

1 SLNKO– spoločná herná doska 

15 KOCIEK
 (5 z každého typu)

5 PLANÉT - hráčskych dosiek 

11 TROFEJÍ ODPADU50 ČASTÍ ODPADU

Preteky o najčistejšiu planétu!



CIEľ HRY

Staňte sa v každom kole hráčom, ktorý sa ako prvý zbaví všetkého svojho 
odpadu a vyhrá trofej odpadu. Získajte tri trofeje odpadu a víťazstvo je vaše!

PRÍPRAVA HRY
•  Položte Slnko do stredu hracej plochy. Každý hráč si vyberie jednu z 

planét ako svoju hernú dosku.
• Každý hráč dostane 3 kocky (jednu každého typu).
• Podľa počtu hráčov si každý hráč náhodne vezme určitý počet častí 

odpadu (viď tabuľku) a položí si ho na svoju planétu. (Pri hre v 3 a 4 
hráčoch odložte zvyšné časti odpadu späť do krabice.) 

PRIEBEH HRY
Všetci hráči sa snažia zbaviť svojho odpadu naraz. V tejto hre neexistujú 
jednotlivé ťahy hráčov. Zatiaľčo sa hráč snaží zbaviť svojho odpadu z planéty, 
ostatní sa snažia mu planétu naplniť. 

Jeden z hráčov odštartuje hru.

Všetci hráči naraz hodia svojimi tromi kockami. Jedna kocka určí farbu a typ 
odpadu, ktorý môže hráč odstrániť; druhá kocka určí smer, ktorým hráč posunie 
odpad a tretia kocka určí počet častí, ktorých sa hráč môže zbaviť. 

Farba/Tvar – 
 Časti odpadu musia mať konkrétnu farbu. 
 Smer–  buď (      ) vľavo, (       ) vpravo, (        )  na slnko, alebo  (     ) ľubovoľnému 
hráčovi. 
Počet –  maximálne          , , r    časti sa môžu presunúť. 

Nemusí to byť presný počet.

Ihneď po vyhodnotení kociek hádže hráč znova. Nemusí čakať na ostatných, 
kým si kocky vyhodnotia. Hráči hádžu kockami až do chvíle, kým sa niekomu 
nepodarí vyčistiť svoju planétu od všetkého odpadu a nezvolá “Čistá!”, aby 
ohlásil, že vyhral kolo a získava trofej odpadu. 

Poznámka: Vždy musíte hádzať všetkými 3 kockami, nie je možné si kocku 
odložiť a použiť neskôr. 

Obnovte hru a rovnomerne rozdajte časti odpadu všetkým hráčom. Hráč, ktorý 
získal trofej odpadu odštartuje ďalšie kolo.

AKO VYHRAŤ
Hráč, ktorý prvý získa 3 trofeje odpadu, vyhráva hru.

 M o ž n o s t i  p r e  h r u  s  d e ť m i
1. Na začiatku hry rozdajte deťom o 2 časti odpadu menej. Ak prehrajú dovoľte im

začať ďalšie kolo s počtom odpadu o 1 menej.
2. Nechajte nech deti používajú iba kocky s počtom a smerom, farbu a tvar odpadu si

tak môžu zvoliť sami.

PRÍKLAD PRÍPRAVY 
HRY PRE 4 HRÁČOV

FAREBNÉ STRANY KOCIEK, KTORÉ 
ZNÁZORŇUJÚ ČASTI ODPADU

     ODHOĎ 
JEDNU ČASŤ  

ODPADU 

ODHOĎ ODPAD 
K HRÁČOVI 
PO ĽAVICI 

         ODHOĎ 
   AŽ DVE ČASTI  

    ODPADU 

ODHOĎ ODPAD 
K HRÁČOVI 
PO PRAVICI

ODHOĎ 
AŽ TRI ČASTI 

ODPADU

        ODHOĎ 
        ODPAD 

  NA SLNKO

ODHOĎ ODPAD 
K ĽUBOVOĽNÉMU 

HRÁČOVI ALEBO NA 
SLNKO
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3 hráči
16 častí

4 hráči
12 častí

5 hráči
10 častí

alebo




