
Spinderella 
 
„Je super mít ségru!“ To je něco, na čem se dva pavoučí bráchové, Břéťa a Péťa, 
shodnou vždycky. Navíc je jejich sestřička Spinderella pořád dost lehká na to, aby 
ji bráškové mohli spouštět na jediném pavoučím vlákně. A to Spinderella 
zbožňuje. Její nejoblíbenější zábava ze všech je koukat dolů na mravenčí 
cestičku a strašit mravenčí pracanty. 
„A mám tě! Haha!“ směje se, když chytila dalšího mravenečka a vrátila ho na 
začátek cesty.  
Jenže Spinderella ani její bráškové netuší, že dnes se na mravenčí stezce běží 
slavný mezinárodní mravenčí závod! Nezajímá je, který ze slavných mravenčích 
týmů vyhraje zlatou medaili. Břéťa, Péťa a Spinderella si prostě jen chtějí hrát… 
 
Herní materiál 
1 deska s pavoučí sítí 
1 deska s mravenčím závodištěm (z jedné strany kratší, z druhé delší trať) 
4 stromy (které spojují pavoučí síť a závodiště) 
4 zajišťovací kolíky (pro zajištění sítě na stromech) 
1 pařez 
12 mravenců ve čtyřech barvách 
1 zelená kostka s obrázky 
1 hnědá mravenčí kostka (s čísly 1-6) 
1 bílá pavoučí kostka (s čísly 2 a 3) 
2 pavouci bez pavoučího vlákna (Břéťa a Péťa) 
1 pavouk s vláknem a 2 magnety (Spinderella) 
 
Cíl hry 
Dostaňte své mravence bezpečně do cíle. A použijte chytře pavouky, abyste 
zdrželi mravenečky ostatních hráčů. 
 
Příprava hry 
 

1) Položte desku s mravenčím závodištěm do krabice. Kratší nebo delší tratí 
vzhůru, podle toho, kterou chcete hrát. 

2) Do rohů závodiště dejte 4 stromy. Vejdou se těsně mezi desku závodiště a 
krabici. 

3) Na stromy dejte desku pavoučí sítě a zajistěte ji kolíky. 
4) Dejte na pavoučí síť vedle sebe Břéťu a Péťu (pavouky bez vlákna). 
5) Magnetické konce vlákna Spinderelly připojte pod oba pavouky na síti. 

Poté se bude Spinderella spouštět a vytahovat nahoru, podle toho, jak se 
budou hýbat oba pavouci na síti. 

6) Posuňte oba pavouky na síti, Břéťu a Péťu, dál od sebe tak, aby stáli na 
červených tečkách a mezi nimi byly právě dvě tečky volné. 

7) Každý hráč umístí 3 mravence své barvy na start závodiště (označený 
šipkou). 

8) Pařez dejte na libovolné místo závodní dráhy. 
9) Připravte vedle herního plánu všechny tři kostky, budete je brzy potřebovat 
 



 
Průběh hry 
Začíná hráč, který má nejvíce rád pavouky. Pak se hráči střídají ve směru 
hodinových ručiček. 
 
Hození kostkami a pohyb 

Na začátku svého tahu hodí hráč všemi třemi kostkami naráz.  
 
Na zelené kostce padl PAVOUK? Hýbeš s pavouky! 

- Můžeš pohnout s Břéťou a/nebo Péťou, pohyb můžeš libovolně rozdělit 
mezi oba. 

- Bílá (pavoučí) kostka ti říká, o kolik červených teček se můžou celkem 
pavouci pohnout. Pavouci se nemusí pohybovat jen po bílých liniích, ale 
můžou „zatáčet“. Kousek dále si povíme, jak Spinderella chytá mravence. 

- POZOR: Břéťa a Péťa od sebe nesmí být nikdy dále než tak, že jsou mezi 
nimi nejvíce dvě prázdné červené tečky. Pokud na toto pravidlo 
zapomenete, magnety na vlákně se rozpojí a chudinka Spinderella spadne 
rovnou mezi mravence (klidně si to před hrou vyzkoušejte!). 

 
Na zelené kostce padl MRAVENEC? Hýbeš s mravenci! 

- Vyber si jednoho ze svých mravenců. Ten se pohne na dráze o tolik 
políček dopředu, kolik padlo na hnědé mravenčí kostce. 

- Během svého pohybu mravenec může procházet přes ostatní mravence i 
pařez. 

- Pokud má mravenec, kterého jsi vybral na svých zádech jiné mravence 
(tvoje i jiných hráčů), mravenec je během svého pohybu veze sebou. 
Prostě je vezeš na zádech. 

- Pokud skončíš na políčku, kde leží jiný mravenec (ať tvůj nebo jiného 
hráče), polož svého mravence na záda mravence, který je na nejvíc 
nahoře.  

- Pokud skončíš na políčku s pařezem, prostě nechej mravence na pařezu. 
Pokud už na pařezu leží jiný mravenec, dej svého na jeho záda. 
Pozor! Na pařezu nesmí být víc než dva mravenci. Nesmíš se pohnout 
s mravencem, který by pohybu skončil na pařezu a na pařezu by byli víc 
než dva mravenci. 

- Nesmíš pohnout mravencem, který je pod pařezem 
- Pokud se nemůžeš pohnout s žádným mravencem, tvůj tah končí a hraje 

další. Ale nebojte se, to se stává opravdu vzácně. 
- Vždycky se musíš pohnout o tolik, kolik padlo na hnědé kostce, nemůžeš 

se pohnout o méně polí. Výjimkou je cíl, nemusíš hodit přesně tolik, abys 
došel do cíle. Když v tom případě hodíš víc, nevadí to a do cíle se 
dostaneš. 

 
 
 
 
 



Na zelené kostce padl LIST? Hýbeš s pařezem a navíc i s pavouky nebo 
mravencem! 

- Posuň pařez na pole, kde je jeden nebo dva mravenci. Pouze v případě, že 
žádné takové místo na dráze není, můžeš ho dát na některé prázdné pole. 
Navíc můžeš pohnout s pavouky nebo mravencem, tak jak je popsáno 
výše. 

- Můžeš si vybrat, jestli pařez přesuneš předtím nebo potom, co pohneš 
s pavouky nebo mravencem. 

- Pařezem musíš pohnout, nesmíš ho nechat na stejném místě. 
- Pod pařez se vejdou nejvíce dva mravenci, nesmíš ho dát na místo, kde je 

jich víc. 
- Pokud jsou pařezu nějací mravenci, přesuň pařez i s nimi. 
 
Spinderella chytila mravence! 

Když se ti podaří správně pohnout s Břéťou a Péťou a spustíš Spinderellu 
přímo nad mravence, Spinderella ho chytí. Může ale samozřejmě chytit i tvého 
mravence, tak dávej pozor!  
- Pokud je víc mravenců na sobě, Spinderella chytí jen toho nejvíc nahoře. 

Víc jich prostě mladá pavoučí slečna neunese. 
- Spinderella chytí i mravence, který se pohne přímo pod ni. Umísti 

mravence na políčko pod Spinderellu a počkej, jestli magnet mravence 
přitáhne nebo ne. 

- Spinderella nechytí mravence, který se jen pohybuje přes políčko, nad 
kterým číhá, pokud se tam nezastaví. 

 
Chytila Spinderella mravence? Výborně! 

- Když chytíš mravence jiného hráče, dostaneš odměnu: jeden z tvých 
mravenců se může pohnout o tolik, kolik padlo na hnědé kostce. Platí 
normální pravidla pro pohyb mravence. Pokud s žádným nemůžeš 
pohnout, odměna propadá. 

- Když chytíš vlastního mravence, odměnu nedostaneš. 
- Dej chyceného mravence zpátky na start. 
- Pohni s Břéťou a Péťou tak, jako v přípravě hry, tedy aby mezi nimi byly 

přesně dvě prázdné červené tečky, ale pohni pouze jedním z dvojice 
pavouků. 

 
Konec hry 
Hra skončí, když některý z hráčů dostane všechny své mravence do cíle. Tento 
hráč je vítěz. Může se i stát, že se do cíle naráz dostane víc mravenců (při jízdě 
na zádech), pokud má po jednom tahu více hráčů všechny mravence v cíli, jsou 
vítězi všichni tito hráči. 
 
Královsky se bavte! 
www.rexhry.cz 
Přeložil Eyron „Spiderman“ Požárek 

 

http://www.rexhry.cz/

