
SNOW TIME 
 

Znova nastal čas... 
Starý posvätný strom je obvešaný  

obrovským a nesmierne chutným ovocím. 
 

Päť susediacich dedín vyslalo svojich šampiónov, aby jednak obhájili 
svoju česť, ale hlavne, aby nazbierali pre dedinu vzácne sladučké 

ovocie. Zber sa však môže zvrhnúť na neľútostnú guľovačku skôr ako 
by si niekto bol pomyslel. 

 
Aká bude vaša stratégia? Silou mocou sa dostať na vrchol stromu, 

alebo sa budete držať pri zemi a získate záhadnú manu, ktorá vyžaruje 
z koreňov stromu? 

 
Začnime.... je čas zimných radovánok – proste Snow Time! 

 
CIEĽ HRY 
V hre Snow Time prikladajú hráči svoje karty k rôznym 
úrovniam stromu (od 1 do 7), aby získali ovocie a manu. V hre 
sú 3 možné spôsoby získania bodov: 

Boj, Ovocie, Mana.  
Keď získate jeden víťazný bod, je jedno aký typ bodu to bude, 
pohnete sa o jedno políčko dopredu na počítadle bodov. Hráč, 
ktorý dorazí do cieľa ako prvý, vyhráva. 
 
OBSAH  

- 1 hracia doska 
- 2 kocky 
- 15 žetónov ovocia 
- 5 drevených figúrok 
- 50 kariet 
 

 
V každej farbe: 

- 1 figúrka 
- 7 číselných kariet 
- 3 špeciálne karty 

          
 Liečiteľ – Pozorovateľ –Blizard 
 
 
 
 
 
 

 

PRÍPRAVA 
Každý hráč: 

• položí svoju figúrku na štartovacie políčko na počítadle 
bodov (vľavo dole) 

• vezme si 10 kariet vo svojej farbe. 
 
Kocky a žetóny ovocia položte vedľa hracej dosky. 
 
HRACIA DOSKA 
 
Strom má 7 úrovní. 
 
 
 
 
 
      Bonusové políčka                                                 Miesto pre  
                     OVOCIA                                                 použité Špeciálne                                    
                                                                                  karty (Pozorova- 
                                                                                  teľ a Blizard) 
                                                                                   
Bonusové políčka  
                  BOJA  
 
 
 
Bonusové políčka 
                  Many 
 
 
 
  Počítadlo bodov 
 
 
 
Štartovacie políčko                                                             
na počítadle bodov                                                            Cieľ na   
                                                                                         počítadle 
                                                                                         bodov 
 
                                                                                        Miesto pre    
                                                                                       použité karty 
                                                                                       s číslami 
 
 
                
     



PRIEBEH HRY 
1) Uloženie ovocia 

Na začiatku každého kola na strome vyrastú 2 nové 
ovocia: najmladší hráč hodí 2 kockami. Podľa výsledku 
na kockách uložte ovocie na danú úroveň (ak hodíte dve 
rovnaké čísla, na túto úroveň položte dve ovocia). 
 
Poznámka:  

• Ovocie ostáva na strome pokiaľ si ho niekto 
nezoberie.  

• Ak nie je v spoločnej zásobe už žiadne ovocie, 
kockami nehádžete. 

• Ak je v spoločnej zásobe len jedno ovocie, hádžete 
len jednou kockou. 

• Na 7. úrovni nikdy nemôže byť ovocie. 
 

2) Zahranie karty  
Každý hráč si vyberie jednu kartu z ruky a položí ju pred 
seba lícom nadol. Potom všetci hráči naraz odhalia svoje 
karty a uložia ich vedľa jednotlivých úrovní na strome. 
Poznámka: efekty špeciálnych kariet sú vysvetlené na 
strane 6 a 7. 
 

3) Vyhodnotenie akcií.  
Pozor: Jednotlivé akcie sa vyhodnocujú postupne po 
úrovniach zhora nadol. Akcie sa musia vyhodnocovať 
v nasledovnom poradí:  

A. Špeciálne karty – B. Boj – C. Ovocie 
                     D. Mana – E. Bonus 

A. Špeciálne karty: viď strana 6 
 
B. Boj 
 
K boju dôjde keď:  
 
1) Viacero hráčov sa stretne na rovnakej úrovni.  

Všetci hráči, ktorí sa stretli na rovnakej úrovni na 
strome, spadnú zo stromu a ich karty sa položia na 
miesto pre použité karty. Každý hráč získa 1 bod za boj 
za každého iného spadnutého hráča (nie za seba).  
 
 
 

2) Jeden hráč je na jednej úrovni sám a jeden alebo viacero 
hráčov je presne o jednu úroveň nižšie (napr. jeden 
hráč je na 4.úrovni a dvaja na 3.úrovni). V tomto prípade 
tento hráč porazí všetkých hráčov, ktorí sú o jednu 
úroveň pod ním: spadnú zo stromu a ich karty sa uložia 
na miesto pre použité karty.  
Hráč, ktorý vyhral boj získa 1 bojový bod za každú 
porazenú kartu a zostane na strome.  
Keďže akcie sa vyhodnocujú zhora nadol, vaša karta 
bude v bezpečí, ak kartu o úrovň vyššie nad vami zhodil 
hráč, ktorý je vyššie na strome. 
 
Pozor: Karty sa ukladajú na miesto pre použité karty 
vždy lícom nahor do vlastnej kôpky tak, aby všetci videli 
kto aké karty použil. 
 

C. Odtrhnutie ovocia 
         

Každý hráč, ktorého karta ostala ležať vedľa niektorej z 
úrovní stromu. Pozbiera ovocie a získa 1 ovocný bod za 
každé ovocie, ktoré odtrhol. Potom žetóny ovocia vráťte 
do spoločnej zásoby.  
 

D. Mana body 
    
     Hráč, ktorý je na konci kola najnižšie na strome získa  
     1bod za manu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Príklad vyhodnocovania akcií: 
 

• Mária zahrala kartu 6, Vincent a Anna karty 5. 
• Mária teda porazila dvoch hráčov (2 bojové body) a 

získala 3 ovocia (3 ovocné body). Svojou červenou 
figúrkou sa posunie na počítadle bodov o 5 políčok 
dopredu a ukončí svoj pohyb na bonusovom 
políčku Boj +2 a pohne sa o dve bonusové políčka. 

• Vincent a Anna spadli kvôli Márii zo stromu. Svoje 
karty položia na miesto pre použité karty a na 
počítadle bodov sa nepohnú.  

• Keďže nikto z hráčov nezískal ovocie z 5.úrovne, 
ovocie ostane na srome. 

• Hugo zahral kartu 4 a porazil Ninu na 3. úrovni. 
Hugo získa 1 bojový bod a 1 mana bod, keďže ostal 
na strome najnižšie. Má šťastie, že zastal na 
počítadle bodov na bonusovom políčku mana, takže 
sa posunie o 1 políčko dopredu. 

• Ninu porazil Hugo, takže ona položí kartu 3 na 
miesto pre použité karty a na počítadle bodov sa 
nepohne.Nikto si nezobral ovocie z tretej úrovne a 
tak ostane visieť do ďalšieho kola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Bonusové miesta a koniec kola 
 
     Na počítadle bodov sú špeciálne bonusové miesta. 
 
               Mana                    Boj                      Ovocie 
 
 
 
Ak ukončíte svoj pohyb na počítadle bodov na bonusovom 
políčku, okamžite získavate bonus 1, 2 alebo 3 pohyby 
vpred na počítadle bodov. Jedinou podmienkou je, aby ste 
v priebehu kola získali aspoň jeden bod rovnakého typu 
ako je bonus.  
 
- Bonusové body sa nekumulujú ani vtedy, keď vás bonus 
posunie na ďalšie bonusové políčko. 
- Na jednom políčku na počítadle bodov môže stáť viacero 
hráčov.  
 
F. Ak na konci kola ostali hráčom na strome karty, 
zoberú si ich späť na ruku. 
 
Nové kolo sa môže začať (postupujte krokmi 1- 3). 
 
ŠPECIÁLNE KARTY 
 
Namiesto číselnej karty môžu hráči zahrať špeciálnu kartu, 
tiež lícom nadol. Špeciálne karty sa odhaľujú s kartami 
ostatných hráčov. 
 

1.Liečiteľ (opakované použitie) 
Z použitých kariet si môžete zobrať 2 karty 
späť  na ruku. 
Zvláštny prípad: Ak ste zahrali všetky svoje 
karty, vezmite si späť na ruku všetky svoje 
použité karty, nielen 2. Avšak, ak budete 
čakať až do tohto momentu, môžete prísť o 
viacero príležitostí ako získať víťazné body. 

 
Poznámka: Liečiteľ nikdy neostane medzi použitými 
kartami, dokonca ani vtedy, keď niekto zahrá kartu 
Blizard. Vždy na konci kola si hráč vezme Liečiteľa späť na 
ruku.  



2.Pozorovateľ (len jedno použitie) 
Po tom, ako boli všetky karty odhalené,  
vyberte si z ruky ďalšiu kartu a zahrajte ju. 
Zvláštny prípad: Ak viacero hráčov naraz 
zahrá kartu Pozorovateľa, musia potom 
zahrať lícom nadol ďalšiu kartu a naraz 
karty odhaliť.   
 

                
 

3. Blizard (len jedno použite)  
Všetky karty, ktoré hráči zahrali v tomto 
kole sa presunú medzi použité karty. Hráč, 
ktorý zahral Blizard získa 1 bojový bod za 
každú kartu, ktorú odstránil. Ak tento hráč 
skončí na počítadle bodov na bonusovom 
políčku Boj, získa tento bonus. Ak viacero 
hráčov zahralo Blizard v jednom kole, každý 
z nich získa 1 bojový  bod za každú 
odstránenú číselnú kartu. 

 
Karty Pozorovateľ a Blizard sa po použití uložia na miesto 
určené pre použité špeciálne karty navrchu hracieho 
plánu. 
 

        Pripomienka: odhadzovanie kariet 
 

• Všetky číselné karty (1-7) si vie hráč zobrať z 
použitých kariet späť na ruku pomocou Liečiteľa. 

• Karta Liečiteľ nikdy neostáva medzi použitými 
kartami, hráč si ju vždy na konci kola vezme späť 
na ruku. 

• Karty Pozorovateľ a Blizard sú len na jedno 
použitie a potom sa umiestnia medzi použité 
špeciálne karty navrchu hracieho plánu. 

• Všetky odhodené karty musia byť otočené lícom 
nahor a roztriedené podľa farieb.    

 
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                     
 
 

KONIEC HRY A VÍŤAZ 
 
V momente keď figúrka niektorého z hráčov vstúpi na 
cieľové políčko, hra končí a hráč sa stáva víťazom. Ostatní 
hráči si už body nezapočítajú. 
 
Nezabúdajte, že akcie sa vyhodnocujú zhora nadol, takže 
hráč, ktorý je najvyššie môže vyhrať a ostatní nedostanú 
šancu reagovať. 
 
Pripomenutie ako vyhodnocovať akcie:  
Akcie musíte vyhodnocovať zhora nadol v nasledovnom 
poradí: 
A) Špeciálne karty 
B) Boj 
C) Ovocie 
D) Mana 
E) Bonus (ak je to možné) 

 
Pravidlá pre 2 hráčov: 
 
V hre dvoch hráčov, si každý hráč vezme 2 farby. Hráč, 
ktorého figúrka (jedna z dvoch farieb) príde do cieľa prvá, 
vyhrá. Na strome môžu bojovať dve rozličné farby, aj keď 
sú z jedného tímu. 

 
 

 


