
Malý zahrádkář 

Strategická a kooperativní hra 

Strategická hra: hráči vymyslí svou strategii, a společně se snaží dosáhnout cíle. 

 

BYLO NEBYLO... 

...byla jednou jedna zahrádka, kde se velice dobře dařilo zelenině – kór když bylo dobré počasí. 

Starejte se dobře o svoji zahrádku, a ve správný moment skliďte co nejvíce zralé zeleniny. 

 

Počet hráčů: 2 až 5 

Věk hráčů: od 8mi let 

Doba jedné partie: 50 minut 

 

OBSAH HRY 

5 hracích ploch se zahrádkou, 1 pro 

každého hráče 

1 žeton indikující, jaké kroky se právě 

vykonávají 

225 žetonů se zeleninou: 75 semínek (na 

zadní straně zemina), 75 listů a 

75 zelenin (na zadní straně číslo 1) 

81 karet 

- 28 karet s počasím: 17x léto (na zadní 

straně sluníčko); 11x zima (na zadní straně 

sníh) 

- 53 karet: 

- 21 karet se zeleninou (hnědé) 

- 12 karet se škůdci (žluté) 

- 8 karet s přípravky proti škůdcům 

(zelené) 

- 12 karet vylepšení (zelené) 

5 karet experta s kloboukem: expert v 

kořenové zelenině / expert v listové 

zelenině / expert v plodové zelenině/ 

expert v bylinkách / expert v polykultuře 

6 mincí s číslem 5 na jedné straně a číslem 

10 na druhé 

 

 



ÚČEL HRY 

Starejte se o svoji zahrádku: sázejte semínka, pěstujte zeleninu, a skliďte co nejvíc, to jde, abyste 

vyhráli hru. Budete muset měnit počasí tak, aby ladilo s pitkogramy na kartách se zeleninou, a 

budete se muset vypořádat s různými škůdci, kteří si chtějí smlsnout na vaší úrodě. 

 

17 summer (léto) / 11 winter (zima) / 3 frost (mráz) 

4 sun (slunce) / 4 cloud (mraky)  / 4 rain (déšť) / 5 sun and rain (slunce a déšť - žolík) 

2 burning sun (rozpálené slunce) / 2 hailstorm (krupobití) / 2 storm (bouře) / 2 wind (vítr) 

 

NEŽ ZAČNETE 

 

1: ZAHRÁDKA 

Rozdejte každému hráči jednu hrací plochu se zahrádkou, kam si bude pokládat své zeleninové 

karty 

 

2:  

POČASÍDejte každému hráči jednu kartu „sun and rain“ (sluce a déšť), který má 

funkci žolíka. Kartu by si hráči měli držet v ruce 

Dejte každému hráči jednu kartu „sun and rain“ (sluce a déšť), který má funkci 

žolíka. Kartu by si hráči měli držet v ruce 

 

POZN: žolík se symbolem zimy na zadní straně se používá pouze když hraje 5 

hráčů 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 

Vytvořte paklík karet s počasím: zamíchejte karty winter (zima) a umístěte je lícem dolů na jednu 

stranu stolu; zamíchejte karty summer (léto) a umístěte je na paklík s kartami se zimou. Vedle toho 

paklíku položte šest karet z tohoto paklíku otočených lícem – jednu vedle druhé, v jedné řadě. 

Všichni hráči by měli karty vidět ze stejné perspektivy, zleva doprava. Úplně vpravo si nechte 

nějaký prostor: tam budete později odhazovat použité karty s počasím. 

 

3: KARTY 

Náhodně rozdejte tři karty se zeleninou každému hráči. Ti si vyberou dvě, s nimiž budou hrát, a 

umístí je na dvě políčka své hrací karty se zahrádkou a třetí nechají uprostřed stolu. Prostředek stolu 

je zahradnictví. 

Připravte si paklík karet: zamíchejte všechny ostatní karty se zeleninou, společně s akčními kartami 

a kartami se škůdci a dejte je doprostřed stolu v jednom paklíku. Vedle paklíku s kartami nechte 

nějaký prostor, kam budete karty odhazovat. 

 

4: OBCHOD SE ŽETONY 

Udělejte hromádku žetonů se semínky, listy a zeleninou: to je obchod se žetony. 

Každému hráči rozdejte 3 mince s číslem 1. 



Mince s čísly 5 a 10 dejte do zvláštní hromádky. Později se budou moci použít při výměnách. 

 

HRA 

Hráči se střídají v tahu. Hráč, který je největším zahradníkem, otočí žeton indikující, 

jaké kroky se právě vykonávají na stranu, kde je napsané 1, 2,  a 3 a začne hru. 

Během svého tahu, každý hráč provede celkem pět kroků a to v tomto pořadí: 

 

KROK 1: Posuň předpověď počasí a změň počasí. 

KROK 2: Pracuj na zahradě: sej, sázej, nech zeleninu růst a zrát. 

KROK 3: Sklízej rostliny. 

KROK 4: V zahradnictví znovu naplňte svoje karty, kupujte nové a odhoďte jednu zelenou kartu. 

KROK 5: Vypořádejte se se škůdci. 

 

KROK 1: 

Posuň předpověď počasí a změň počasí. 

 

POSUŇ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: 

Na začátku vašeho tahu, se 6 karet s počasím posune zleva doprava. Karta, kterou jste z řady vzali, 

bude nahrazena novou, z paklíku. Tak můžeme simulovat proměny počasí. 

 

1/ Hráč, který je na řadě, vezme 

kartu, která leží úplně vpravo. Jestli 

je to karta s dobrým počasím, nechá 

si ji v ruce, jestliže ne, může ji 

vyhodit. 

2/ Zbylých 5 karet posune doprava 

a nechá je ve stejném pořadí. 

3/ Zaplní prázdné místo vlevo 

jednou kartou z paklíku. 

 

Jakmile byl prostor zaplněný, a 

stalo se, že jsou hned vedle sebe tři žolíci („sun and rain“), hráč by měl tuto kartu zahodit, a otočit 

novou. 

 

ZMĚŇ POČASÍ: 

Jakmile hráč posunul předpověď počasí, může změnit současné počasí. Jde o to, abyste proměnili 

počasí tak, aby bylo v souladu s meteorologickými podmínkami, které si vyžaduje zelenina na vaši 

zahrádce. Abyste mohli změnit počasí, hráč vymění jednu kartu z řady v předpovědi počasí za 

jednu ze své ruky. Jestli hráč žádnou kartu  ruce nemá, nemohou nic měnit. Karta, kterou hráč 

vymění, se odhodí. 

 



Příklad: hráč vymění jednu kartu s deštěm v řadě předpovědi počasí za kartu se sluncem ze své 

ruky. 

 

OMEZENÍ: v předpovědi počasí nikdy nemohou být vedle sebe 3 žolíci („sun and rain“) 

 

PRAVIDLA PRO VÝMĚNU KARET: 

Karty s dobrým počasím: 

- Sun / cloud / rain / joker: mohou být vyměněny za jakoukoli jinou kartu. 

Karty se špatným počasím: 

- Storm: může být vyměněna jen za kartu s deštěm (rain) nebo za žolíka („sun and rain“) 

- Burning sun: může být vyměněna jen za kartu se sluncem nebo za žolíka („sun and rain“) 

- Hailstorm: může být vyměněna jen za kartu s mraky nebo za žolíka („sun and rain“) 

 

Karta vítr (wind): 

Toto je karta se zvláštní funkcí – dovoluje hráči změnit pořadí karet v předpovědi počasí. 

Aby hráč mohl této funkce využít, musí: 

- vyměnit ležící kartu s větrem za jednu kartu ze své ruky a pak ji hned odhodit 

- promění pořadí šestice karet v předpovědi počasí tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. 

 

Karta mráz (frost): 

Toto je karta se zvláštní funkcí (jsou ve hře celkem tři) – může být vyměněna za jakoukoli kartu, 

kterou má hráč v ruce, ale pak ji hráč neodhodí, nýbrž položí doprostřed stolu. Když se v 

předpovědi počasí objeví třetí karta s mrazem, začíná poslední kolo, a po něm končí hra. 

 

KROK 2: 

Pracuj na zahradě: sej, sázej, nech zeleninu růst a zrát. 

 

Poté, co se změnilo počasí, všichni hráči začnou pečovat o své zahrádky.  

 

 



KARTY SE ZELENINOU:  

Karty se zeleninou obsahují následující informace: 

 

 

Met

eoro

logic

ké 

pod

mín

ky: 

Aby

ste 

zase

li, a 

zele

nina 

vám 

rostla a zrála, musí vládnout ty správné meteorologické podmínky během každé fáze. Pro každou 

fázi, které chceme docílit musí být tři symboly počasí stejné (a ve stejném pořadí) na kartě i v 

předpovědi počasí. Takže aby nám vyrostla mrkev (fáze 2: růst), potřebujeme v předpovědi počasí 

slunce – slunce – déšť. Můžeme ale také místo některé karty použít žolíka („sun and rain“) – ten 

může být chápán jako slunce, mraky, nebo déšť.   

 

Číslo za symbolem 

semínka, listu, nebo 

zeleniny (na naší kartě 3, 

2 a 1) nám napoví, kolik 

žetonů se semínky, listy a 

zeleninou můžeme a kartě 

umístit.  

 

 

 

POZOR! Během každého 

tahu hráči mohou provést maximálně jednu akci ke každé kartě zeleniny, kterou mají na zahrádce. 

Takže když je počasí takové, jaké zelenina vyžaduje, může hráč provést maximálně tři akce, pokud 

má tři karty na zahrádce. Zelené karty vylepšení umožňují hráčům provést další akce. 

 

PRAVIDLA PĚSTOVÁNÍ: Následující akce musíte provést právě v tomto pořadí: 

Fáze 1: umístěte jeden žeton se semínkem na správné místo na kartě. 

Fáze 2: umístěte jeden žeton s listem na žeton se semínkem. 



Fáze 3: umístěte jeden žeton se zeleninou na žeton s listem. 

 

FÁZE 1: Zasetí 

Hráč si vezme maximální množství žetonů se semínkem (jak se ukazuje u fáze 1; u mrkve 

jsou to tři žetony) a umístí je na kolečka, která jsou určená pro pěstování. Kolečka na 

kartě určují maximální množství žetonů se semínkem, které na kartu můžete umístit 

(třeba u mrkve je to 6). Akci zasetí můžete opakovat v každém tahu, ale nikdy nemůžete 

umístit více semínek, než je maximum napsané na kartě.  

 

FÁZE 2: Růst 

Hráč si vezme maximální množství žetonů s listem (jak se ukazuje u fáze 2; u mrkve 

jsou to dva žetony) a položí je na žeton se semínkem (vždy jeden žeton s listem na jeden 

žeton se semínkem).  

 

FÁZE 3: Dozrávání 

Hráč si vezme maximální množství žetonů se zeleninou (jak se ukazuje u fáze 3; u 

mrkve je to jeden žeton) a položí je na žeton s listem  (vždy jeden žeton se zeleninou na 

jeden žeton s listem).  

 

POZOR! Můžete klidně přeskočit nějaké fáze, nemusíte nutně začít žetonem se semínkem. Ale 

pokud už na kartě leží žeton z pozdější fáze, nemůžete na něj položit žeton z dřívější fáze (např. 

nemůžete položit žeton se semínkem nebo listem na kartu, pokud už na ni leží žeton se zeleninou). 

Na tom nic není – některá semínka nikdy nevyklíčí. 

 

Skupina plodin: 

Některé rostliny lépe prospívají v sousedství jiných rostlin. Jestliže máte na svém hracím poli se 

zahrádkou minimálně dvě karty se zeleninou se stejným symbolem, tak když hráč provádí akci 

zasetí, růst nebo dozrávání, může použít o jeden žeton více.  

 

Žlutá hvězdička: rajče / cibule / salát / máta  

Modrý měsíček: paprika / špenát / ředkvička / rozmarýna 

Zelený trojlístek: pórek / jahoda / mrkev / petržel 



 

Příklad: Hráč, který má kartu s mrkví, může provést akci „zasetí“ ne se třemi, ale se 3 + 1, tedy 

čtyřmi semínky, pokud má v zahrádce třeba ještě pórek. 

 

KROK 3: 

Sklízej rostliny. 

 

Poté, co všichni hráči opečovávali svou zahrádku, mohou sklízet. Můžete z každé karty sklízet 

pouze jedenkrát. Nemusíte čekat, až bude na všech žetonech s listem žeton s rostlinou. 

 

Abyste mohli sklízet, musíte: 

- vzít všechny žetony s rostlinou z jedné nebo více karet z vaší zahrádky 

- vrátit všechny žetony se semínky a listy zpět do hromádky 

- odstraňte všechny karty se zeleninou z hracího pole zahrádky a umístěte je lícem dolů na prostor 

na hracím poli, kde je nakreslený košík 

- sklizené žetony se zeleninou umístěte lícem dolů – stanou se z nich tak mince. 

 

EXTRA: 

- Maximální výnos: dostaneš jednu minci navíc, pokud jsi sklidil tolik zelenin, kolik je dovoleno z 

jedné karty. 

- Mince navíc: za sklizení některých druhů zeleniny dostanete vzhledem k jejich velikosti jednu 

nebo dvě mince navíc. 

- Účinek proti škůdcům: některé druhy zeleniny jsou ochráněny před některými škůdci. Ty tuto 

zeleninu nemohou sníst. 

 

KROK 4: 

V zahradnictví znovu naplňte svoje karty, kupujte nové a odhoďte jednu zelenou kartu. 

 

Hráč, který je na řadě otočí žeton indikující, jaké kroky se právě vykonávají na stranu, 

kde je napsané 4 a 5 a oznámí, že zahradnictví právě otevírá. 

 

 

1. Naplnění karet: 

Hráč, který je právě na řadě, začíná otáčet karty z paklíku a umisťuje je doprostřed stolu. Hráč otáčí 

karty do té doby, než na stole leží lícem nahoru tři zelené karty. Je možné, že se objeví jeden nebo 

více škůdců nebo naopak jen spoustu karet se zeleninou, ale to je v pořádku. 

 

2. Nákup karet: 

Nyní si hráči mohou koupit právě jednu kartu, která leží uprostřed stolu. Prvně nakupuje hráč, 

který je právě na tahu, pak až ostatní.  

Všechny karty stojí jednu minci. 

Hráč si může koupit: 



- KARTU SE ZELENINOU (hnědé): pokud mají místo ve své zahrádce. 

- AKČNÍ KARTU (zelené): pokud mají místo ve svých zásobách (hráč může mít tři zelené karty 

zasunuté částečně pod hrací pole zahrádky). 

Když v paklíku není žádná karta, musíte zamíchat odhozené karty a vytvořit nový paklík.  

 

3. Odhození jedné zelené karty: 

Jakmile všichni hráči koupili, co chtěli, jestliže žádný hráč si nekoupil zelenou kartu, hráč, který je 

na tahu, musí jednu zelenou kartu ležící uprostřed stolu odhodit. 

 

JAK HRÁT SE ZELENÝMI KARTAMI 

Ve hře jsou dva druhy zelených karet, a přichází na řadu v různých momentech hry. 

 

A) KARTY VYLEPŠENÍ: 

Karty vylepšení můžete zahrát, když pečujete o svoji zahrádku. 

Nezáleží na tom, v jakém pořadí: efekt zelené karty můžete využít před, nebo po akcích „zasetí“, 

„růst“ a „dozrávání“.  

Všechny zelené karty vylepšení mají stejnou funkci: 

- Vezměte si tolik žetonů, kolik je napsané na kartě. 

- Umístěte žetony na vaše karty podle pravidel. 

- Vraťte žetony, které nepoužijete, do hromádky, a odhoďte zelenou kartu. 

 

Příklad: 

Karta mulčování: v tomto případě hráč vyměnil kartu za 2 žetony se semínky a 2 

žetony s listy. 

Tyto žetony pak podle pravidel umístí na svoje karty se zeleninou. Jestliže některé z 

žetonů umístit nemůže, vrátí je zět na hromádku a kartu mulčování odhodí. 

 

 

Další příklady: 

Pluh vyměníte za žetony se semínky. 

Hadice vyměníte za žetony s listy. 

Hnůj vyměníte za žetony se zeleninou. 

Skleník vyměníte za žetony se zeleninou. 

 

B) KARTY S PŘÍPRAVKY PROTI ŠKŮDCŮM: 

Tuto kartu zahrajete těsně předtím, než se chcete vypořádat se škůdci. 

Jedna karta vás zbaví pouze jednoho škůdce. 

Karty s přípravky proti škůdcům vás zbaví: 

- Berušky vás zbaví mšic. 

- Strašák vás zbaví ptáků. 

- Bio přípravek: housenky a slimáci. 



- Chemický přípravek: housenky, slimáci, mšice, ale také zničí berušky – pokud hráč má kartu s 

beruškami ve svých zásobách, bez ohledu na to, jestli je zrovna na tahu. 

 

ODMĚNA! Když hráč zničí 

škůdce, získává jednu minci jako 

poděkování od každého hráče a 

navíc jednu z hromádky.  

 

Jestliže hráč nemá žádnou minci, 

nemusí hrát. 

Jakmile někdo zahrál zelenou kartu, ta se pak odhodí, a zůstává mezi odhozenými kartami. Dvě 

nebo tři karty se zneškodněnými škůdci jsou taky odhozeny na hromádku. 

 

KROK 5: 

Vypořádejte se se škůdci. 

 

AKTIVNÍ ŠKŮDCI: Jakmile jsou uprostřed stolu dvě nebo více karet se škůdci, znamená to, že tito 

škůdci jsou právě „aktivní“. 

 

Jsou čtyři druhy škůdců: 

- Housenky jedí listy. 

- Mšice jedí listy . 

- Šneci jedí listy a zeleniny. 

- Ptáci jedí semínka a zeleniny. Někteří ptíci dokážou také zničit housenky, pokud jsou aktivní, 

nebo kvůli nim musíte vyhodit kartu s včelkami hráče, který je zrovna na řadě.  

 

Škůdci ovlivní hráče, který je 

právě na tahu, a ovlivní všechny 

hráče poté, dokud... 

- jeden z hráčů ho zneškodní s 

použití jedné zelené karty, nebo 

- škůdce nemá co jíst. 

 

Jestliže, poté, co jste narazili na škůdce, nemá žádný hráč viditelné žetony toho typu, které škůdce 

jí (nejsou zakryty jinými žetony), škůdci jsou hned zneškodněni. 

Když jsou škůdci zneškodněni, vezměte všechny karty, na nichž je škůdce zobrazen, a odhoďte je.  

Abyste zjistili, jak mnoho rostlin bylo škůdci zasaženo, sečtěte čísla na kartách s aktivními škůdci. 

 

Příklad: jestliže jsou ve hře dvě karty s ptáky, ty zasáhnou 2 žetony se semínky a 2 žetony s 

rostlinami (1 + 1), které patří hráči, co je právě na tahu. Ale karta s ptáky dokáže zároveň 

zneškodnit housenky, pokud je to aktivní škůdce. Když je škůdce zneškodněn, 2 karty se škůdci 

jsou odhozeny. 



 

ZASAŽENÉ ROSTLINY: 

Hráč si sám vybere, o které rostliny přijde. Celá zasažená rostlina musí být z katy odstraněna. 

- Žetony s listem a rostlinou 

vraťte na hromádku. 

- Žetony se semínkem 

otočte, aby bylo jasné, že na 

toto místo už nemohou být 

žádná semínka zaseta.  

Jestliže karta se zeleninou již 

nemá žádnou šanci, aby byla 

oseta, či rostliny sklizeny, 

odstraňte ji ze zahrádky a 

odhoďte ji.  

 

Na konci tahu hráč předá 

žeton indikující, jaké kroky 

se právě vykonávají dalšímu 

hráči, a ten ho otočí na 

stranu, kde je napsané 1, 2,  

a 3 a začne hru.  

 

 

 

 

 

PRAVIDLA 

- Jestliže hráč už nemá žádné karty se zeleninou, a uprostřed stolu už žádné nejsou, mohou hrát 

znovu s kartami, které už jednou zkompletovali, ale musí za to zaplatit jednu minci. 

- Jestliže hráč už nemá žádné karty se zeleninou, ani žádné mince, mohou si půjčit 3 mince z 

obchodu. Na konci hry jsou tyto tři body odečteny z jejich bodového výsledku. 

 

KONEC HRY 

Když se v předpovědi počasí objeví třetí karta s mrazem (frost), začíná poslední kolo. Začíná zima a 

hra se blíží ke konci. Hráč, který dosáhl nejvíce bodů, se stal nejlepším zahrádkářem. 

 

Počítání bodů 

Hráči sečtou všechny body: 

- Za všechny mince, které získali dostanou 1 bod. 

- 1 bod dostanou i za každou zkompletovanou kartu se zeleninou. Karty, které jsou stále na 

zahrádce, se nepočítají. 
 

- Body za skupiny plodin: 



- za 2 karty se stejným symbolem: 1 bod. 

- za 3 karty se stejným symbolem: 2 body. 

- za 4 karty se stejným symbolem: 3 body. 

 

- Body za každou kartu „experta s kloboukem“: první hráč, který sklidí všechny karty se zeleninou 

stejného typu, získává příslušnou kartu „experta s kloboukem“ 

- EXPERT V KOŘENOVÉ ZELENINĚ: první hráč, který sklidí 3 z těchto plodin dostane 2 body 

cibule / červená řepa / mrkev / brambora / pórek / ředkvička / česnek 

- EXPERT V PLODOVÉ ZELENINĚ: první hráč, který sklidí 3 z těchto plodin dostane 2 body 

dýně / artičok / meloun / cuketa / jahoda / paprika / brokolice / rajče 

- EXPERT V LISTOVÉ ZELENINĚ: první hráč, který sklidí všechny 3 tyto plodiny dostane 4 body 

špenát / salát / zelí 

- EXPERT V BYLINKÁCH: první hráč, který sklidí všechny 3 tyto plodiny dostane 4 body 

máta / rozmarýn / petržel 

- EXPERT V POLYKULTUŘE: první hráč, který sklidí 4 plodiny, 1 z každé skupiny, dostane 2 body 

1 kořenovou zeleninu / 1 plodovou zelenunu / 1 listovou zeleninu / 1 bylinku 

 

K ČEMU HRA SLOUŽÍ 

Máte před sebou hru, která... 

- povzbuzuje hráče, aby si vytvořili vlastní strategii, 

- pomáhá vám ke správnému rozhodnutí, 

- vyžaduje plánování a předvídání dalších kroků, a 

- vám pomůže dozvědět se toho hodně o zahradničení. 
 

VARIACE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Hráči mohou začít s verzí pro začátečníky – využijte pouze 28 karet s počasím a 21 karet se 

zeleninou (hnědé). 

Je to též dobrá alternativa pro malé děti. V tomto případě hráči vykonávají pouze 4 činnosti 

 

A: Posuňte předpověď počasí. 

B: Pracujte na zahradě: sejte semínka, podporujte je v růstu a zrání. 

C: Sklízejte. 

D: Naplňte svoje karty uprostřed stolu (v zahradnictví) a kupujte karty. 

 

Kroky A, B a C jsou totožné, jako v kompletní hře. Krok D je ale jiný: uprostřed stolu musí být 

vždy vidět tři karty se zeleninou, nikoli 3 zelené akční karty (jako je tomu v kompletní verzi). 

Během tahu si hráči mohou koupit maximálně jednu kartu a zahrát ji ve své zahrádce. 


