
Floppy Ears 
Farebná hra plná farebných ovisnutých ušiek pre 2 – 4 odvážnych psíkov od 

5 do 99 rokov. 
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Dĺžka hry: cca 10 minút 
 
Poďme ovisnuté ušká! V tejto veselej hre plnej farieb a ovisnutých ušiek sa 

každý hráč snaží zahrať čo najrýchlejšie všetky svoje karty ovisnutých ušiek. 
Víťaz získa titul Najovisnutejšie uško.  

 
OBSAH: 
36 kartónových ovisnutých ušiek - 7 ušiek v 4 farbách (žlté, zelené, 

červené a modré) 
8 žolíkových ušiek 
Pravidlá 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Symboly 

 
 
 

PRÍPRAVA: 
Zamiešajte všetky karty ušiek lícom nadol. Každý hráč dostane 5 ušiek. 

Dajte pozor, aby nikto nevidel vaše ušká. Zo zvyšných kariet spravte balíček 
v strede stola.  

Každý hráč si vyberie zo svojich 5 ušiek dve, dobre si ich prezrie, aby si 
zapamätal farby a symboly na nich. Potom si jednu kartu uška zavesí na 

ľavé ucho a druhú na pravé. Musí si ich zavesiť tak, aby farbu a symbol 
videli ostatní hráči. Zvyšné tri karty si hráč nechá na ruke tak, aby ich 
ostatní nevideli. 

 

Otočte vrchnú kartu z balíčka. Utvoríte tak odhadzovací balíček, kde budete 
ukladať karty ušiek počas hry. Ak sa stane, že otočíte žolíkovú kartu, vráťte 
ju do balíčka  a otočte ďalšiu kartu uška. 
 

PRIEBEH HRY: 
Hráči sa striedajú v ťahoch v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý vie 

najlepšie hýbať ušami začne hru. Ak nikto z hráčov nevie hýbať ušami, hru 



začína najmladší hráč. Začínajúci hráč sa pozrie na vrchnú kartu 

odhadzovacieho balíka. 

 

POZOR!!! Prednosť majú vždy karty ušiek na ušiach! 
 
Máš kartu rovnakej farby alebo s rovnakým symbolom ako je vrchná 

karta v odhadzovacom balíku? 

 

 Áno? Hurá! Ale kde je? 

Na uchu? Karty z ucha majú vždy prednosť a musia byť zahrané ako 
prvé. Spomeňte si, na ktorom uchu máte danú kartu – na ľavom alebo na 

pravom; zložte si kartu a položte ju na odhadzovací balíček. Aj keby ste mali 
rovnakú kartu na ruke, vždy musíte najprv zahrať kartu z ucha. 

Ale pozor! Ak zahráte kartu, ktorá nie je správna – má nesprávnu farbu 
alebo symbol, musíte si ju zavesiť späť na ucho a potiahnuť na ruku ďalšiu 
kartu. 

 

Na ruke? Ak si myslíte, že žiadna karta, ktorá vám visí na uchu sa nehodí 
ku karte na odhadzovacom balíku, potom môžete zahrať kartu uška z ruky, 

pokiaľ ju máte. 

Ostatní hráči musia dávať pozor. Ak chcete odhodiť kartu z ruky a na uchu 

vám visí karta, ktorá má potrebnú farbu alebo symbol, zakričia „Stop 
ucho!“. 

Musíte si zobrať kartu späť na ruku a potiahnuť si ďalšiu kartu z balíčka. 

 

Žolíkové uši: Žolíkové uši môžete zahrať na ktorúkoľvek kartu bez ohľadu 

na farbu. Hráč, ktorý vyhodil žolíkové ucho musí povedať farbu, ktorá bude 
nasledovať. Môže povedať aj farbu, ktorá bola v hre ako posledná. 

 

 Nie, to je zlé. Nemáte rovnakú kartu uška. 

   

 

 

 



Keď si myslíte, že ani jedna karta na vašich ušiach nie je správna a na ruke 

tiež nemáte vhodnú kartu uška, musíte si potiahnuť novú kartu. Kartu si 
nechajte na ruke, nemôžete ju zahrať ani vtedy, ak sa hodí ku karte na 

odhadzovacom balíku. 

 

Počas celej hry musíte mať na obidvoch ušiach karty. Ak úspešne zahráte 
kartu z ucha, musíte si na ucho zavesiť inú kartu z ruky. 

 

Na ťahu je ďalší hráč. 

 

Keď sa minie doberací balík, zamiešajte karty ušiek v odhadzovacom balíku 

a vytvorte nový doberací balík. Poznámka: Posledná vyhodená karta ostane 
na stole. 

 

Dôležité pravidlá v hre Floppy Ears: 

- Karty ušiek na ušiach majú vždy prednosť. 

- Počas celej hry musia mať hráči na obidvoch ušiach zavesené karty. 
Úspešne zahraná karta z ucha sa nahradí inou kartou z ruky. Jedinou 
výnimkou je, ak hráč má už len jednu poslednú kartu, alebo zahral 

úspešne všetky karty. 
- Skúste si zapamätať farby a symboly kariet na kartách, ktoré vám 

visia na ušiach. Ak to zabudnete, nesmiete sa počas hry nikdy pozrieť 

na tieto karty. Budete musieť tipovať.  
- Hneď keď vám ostane karta len na ľavom uchu zahavkajte raz „HAV“, 

ak vám ostane karta len na pravom uchu, zahavkajte dvakrát „HAV“ 
„HAV“. Ak na to zabudnete, musíte si potiahnuť ďalšiu kartu z balíka 
a zavesiť si ju na ucho. 

 

KONIEC HRY: 
Hráč, ktorý úspešne zahrá aj poslednú kartu z ucha a nezabudol predtým 
zahavkať, vyhráva hru. 
 

 


