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Hráči se snaží co nejrychleji připravit zeleninový salát. Střídavě do něj odkládají svoje karty 
zeleniny. Stejně rychle, jako karty odkládají, musí danou zeleninu správně pojmenovat. Zvítězí 
ten hráč, který zvládne rychle a bez chyb balancovat mezi pravdou a lží! 

Materiál 
120 karet zeleniny (rajče, salát, paprika a květák) 
8 zákazových (tabu) karet (se švábem, po dvou od každého druhu zeleniny) 
pravidla 

Příprava hry 
Všech 128 karet se dobře zamíchejte a rozdělte rovnoměrně mezi hráče. Zbylé karty odložte 
stranou. Každý hráč si srovná své karty do balíčku a ten si vezme do ruky rubovou stranou karet 
nahoru. 

Průběh hry 
Nejmladší hráč začíná. Položí rychle svoji horní kartu lícem nahoru na stůl a bez otálení 
pojmenuje zobrazený druh zeleniny: 

Rajče, salát, květák nebo paprika. 

Dále hra pokračuje ve směru dle hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, vždy položí svoji 
horní kartu na odkládací hromádku doprostřed stolu a pojmenuje „svoji“ zeleninu podle 
následujících pravidel: 

1. Hráč musí vždy mluvit pravdu!  
Výjimky: 

a) Pokud je zelenina na jeho kartě je stejná, jako na poslední zahrané kartě, 
hráč musí lhát. 

b) Pokud je zelenina na jeho kartě je stejná s posledním řečeným názvem 
zeleniny, hráč musí lhát. 

2. Položí-li doprostřed jednu ze zákazových karet, musí vždy zvolat „Šváb“ („Kakerlake“). 
3. Souhlasí-li druh zeleniny na jeho kartě se zeleninou na platné zákazové kartě, musí 

hráč lhát. 

Zákazové karty 
Od každého ze čtyř druhů zeleniny jsou ve hře dvě zákazové karty, na kterých je zobrazen šváb.  
Položí-li hráč na stůl zákazovou kartu, musí vždy zvolat „Šváb“. Tento druh zeleniny je nyní 
tabu a nesmí být vysloven, dokud je tato zákazová karta platná viditelná. 
První odkládací hromádka je tímto dočasně uzavřena. Následující karty jsou odkládány na druhou 
hromádku, dokud není opět zahrána jedna ze zákazových karet. 
Také nyní musí hráč zvolat „Šváb“. Nyní budou hráči odkládat karty zpět na původní hromádku. 
Samozřejmě opět jen do doby, než bude zahrána nová zákazová karta. 

Upozornění  

Při změně hromádky jsou viditelné dvě zákazové karty a pravidlo tabu platí tedy pro dva druhy 
zeleniny současně! 

Chyby 

Každé nesprávné slovo, každé zakoktání, ehm, ee, zdržení delší než tři sekundy se počítá za 
chybu. Hráč, který se dopustí chyby, si musí všechny odehrané karty vzít a přidat je do svého 
balíčku v ruce a začíná nové kolo. 



Konec hry a její vítěz 
Vítězí hráč, který se zbaví všech karet. V tom okamžiku také hra končí. 

Příklad 
1. Sylva hraje kartu salátu a říká: „Salát!“ 
2. Petr hraje zákazovou kartu pro papriku a zvolá: „Šváb!“ 
3. Tomáš hraje svoji kartu rajčete na novou hromádku a říká: „Rajče!“ 
4. Karel hraje také kartu rajčete a říká: „Květák!“ 

Musí lhát, protože paprika je tabu a rajče bylo hráno jako poslední Tomášem, mohl si 
vybrat květák nebo salát. 

5. Sylva hraje také rajče a říká: „Salát!“  
Sylva musí lhát a už nemá na výběr, protože paprika je tabu, rajče bylo hráno naposledy 
a květák byl naposledy řečen. 

6. Petr hraje zákazovou kartu květáku a volá: „Šváb!“ 
7. Tomáš mění balíček zpět na původní, hraje na něj papriku a říká: „Salát!“ 

Protože paprika a květák jsou právě tabu, musí si vybrat rajče nebo salát. 
8. Karel hraje květák a říká: „Rajče!“ 

Rajče byla jediná možnost. Květák je tabu, paprika leží na vrchu a salát byl naposledy 
řečen. 

9. Sylva hraje papriku a říká: „Salát!“ 
To je chyba a Sylva si musí vzít do ruky všechny karty z obou odkládacích hromádek! 
Sylva musela mluvit pravdu, protože zákazová karta pro papriku již není vidět a tudíž 
neplatí a poslední hráč (Karel) nehrál kartu papriky ani nepoužil slovo paprika.   

Varianta pro menší děti 
Hraje se dle dříve popsaných pravidel, ale bez zákazových karet. 
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