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Pozdní jaro ... Malebné a plné barev ... Všude cítíte rozkvetlé květiny, na kterých sedí barevní motýli. 

Co kdybychom mohli kolem našeho altánu vysadit ty nejkrásnější květinové záhony, které přilákají nejvíce motýlů? 

Ostatní zahradníci by nám to určitě záviděli! Je to perfektní nápad na příjemné slunečné odpoledne! 

 

Komponenty hry 

40 květinových dílků   10 superkvětin   4 altány  
      (na každém 2 samostatné květiny)               (začínající dílky) 

   

40 motýlů     1 pytlík  

(po 10 motýlech ve 4 barvách) 

 

 

 

 

  4 klobouky     21 karet 

(ve 4 barvách, na druhé straně krátký přehled pravidel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilke.cz/


Cíl hry 

Hráči převezmou roli zahradníků, kteří se snaží vytvořit ty nejkrásnější a největší květinové záhony 

ve svých zahradách. Květy přilákají mnoho motýlů různých barev. Čím více motýlů dorazí, tím více 

bodů hráč získá. Vítězem se stává osoba s největším počtem bodů. 

 

Příprava hry 

A Vezměte 1 altán a 1 klobouk stejné barvy. Postavte je před sebe. Altán je prvním dílkem na vaší zahradě. 

B Vložte všechny motýly do pytlíku a důkladně promíchejte. 

C Vraťte příslušný počet květinových dílků do krabice v závislosti na počtu hráčů: 

2 hráči – odložte všechny květinové dílky s beruškou a další 

4 náhodně vybrané dílky 

3 hráči – odložte 4 náhodně vybrané květinové dílky,  

4 hráči – nic neodkládejte zpět do krabice. 

D Uprostřed stolu vytvořte 2 kruhy s odpovídajícím počtem květinových dílků. Budeme jim říkat stánky 

s květinami. 

2 hráči – každý stánek se 3 květinovými kameny, 

3 hráči – každý stánek se 4 květinovými kameny, 

4 hráči – každý stánek s 5 květinovými kameny. 

 

  2 hráči    3 hráči    4 hráči 

 

E Na každý stánek s květinami položte motýly vytažené z pytlíku. Jejich počet odpovídá počtu květinových 

dlaždic, ze kterých je stánek postaven. 

F Dílky superkvětin dejte lícem dolů, promíchejte, udělejte z nich hromádku a položte je poblíž herní plochy. 

Poté vezměte 3 dílky superkvětin z hromádky a vyložte je (lícem nahoru) do řady. 

 Karty vložte zpět do krabice. Používají se ve variantě hry popsané na konci pravidel. Pro základní hru 

nebudou potřeba. 

  

 

 



 

 

 

Než se pustíme do pravidel hry, seznámíme se se 2 důležitými definicemi. 

ZAHRÁDKA se skládá ze všech prvků, které leží před hráčem kromě klobouku. 

ZÁHON je skupina květin stejné barvy, které jsou propojeny. 

• 1 květina také vytváří záhon. 

• dílky superkvětin mohou být součástí několika záhonů. 

 

Příklad: Dílek červeno-žlutých květů se počítá do červeného a 

žlutého záhonu. Na této zahrádce tedy existuje 5 záhonů: 

-1 zelený záhon (4 květiny), 

-1 modrý záhon (3 květiny),  

-1 žlutý záhon (3 květiny),  

-2 červené záhony (1 květ a 7 květů). 

 

 

 

Příprava hry pro 3 hráče 

Dílky hráče 2 Dílky hráče 3 

Dílky hráče 1 

2 stánky 

s květinami 



Průběh hry 

Hru zahajuje osoba, která byla naposledy na zahrádce (nebo nejmladší hráč). Pak hra pokračuje ve směru chodu 

hodinových ručiček. Tah hráče se skládá ze 4 fází: 

1. NÁVŠTĚVA STÁNKU S KVĚTINAMI 

2. VÝSADBA KVĚTIN 

3. UMÍSTĚNÍ MOTYLŮ 

4. DOPLNĚNÍ DÍLKŮ KVĚTIN A MOTÝLŮ NA STÁNEK 

 

1. NÁVŠTĚVA STÁNKU S KVĚTINAMI 

Hráč navštíví stánek a koupí si květiny pro svou vlastní 

zahrádku. Mezi zakoupenými květinami se schoval motýl, 

což zkrášlí zahradu hráče. 

• Hráč si vybere 1 květinový dílek a 1 motýla z 1 stánku. 

Nelze je vzít dílek a motýla z různých stánků. 

• Barva pořízeného motýla se může lišit od barvy květů 

na vybraném květinovém dílku. 

 

2. VÝSADBA KVĚTIN 

Po návštěvě stánku hráč zasadí zakoupené květiny na svou zahradu. 

Hráč umístí květinový dílek, který pořídil na stánku a umístí ho na svou zahrádku podle následujících pravidel: 

• Umísťovaný květinový dílek se musí alespoň 1 stranou dotýkat jiného dílku, který je již na hráčově zahradě 

umístěn. 

• Umisťovaný květinový dílek nemůže překrývat jiný dílek nebo jeho část. 

• Pozor! Dokud hráčův altán není obklopen květinami, musí umisťované dílky sousedit s altánem alespoň na 

jedné straně. 

 

Příklad: Hráč zasadí květiny zakoupené ve stánku na trhu: červené a žluté: 

A Nemůže sem květiny zasadit, protože altán ještě není obklopený ze všech stran. 

B Květiny takto může zasadit. 

C Květiny takto může zasadit. 

Připojením dílku můžete propojit dva různé záhony stejné barvy. 



3. UMÍSTĚNÍ MOTÝLŮ 

Motýla, kterého hráč přinesl ze stánku s květinami na zahradu můžete umístit buď na jednu z právě zakoupených 

květin nebo na kartu s kloboukem.  

Hráč může (ale nemusí) umístit pořízeného motýla na květinový dílek, který právě přidal ze stánku. Dělá to podle 

následujících pravidel: 

• Motýla lze umístit pouze na květ stejné barvy jako je motýl. 

• Motýla lze umístit pouze na záhon, na kterém ještě není motýl. 

Pokud hráč nechce nebo nemůže umístit motýl na dlaždici květin, kterou právě přidal, umístí si ho na klobouk. 

 

Příklad: 

A Hráč nemůže umístit červeného motýla na červený květ, protože na tomto květinovém záhonu už jeden 

motýl je. 

B  Hráč může dát červeného motýla na červený květ, protože na tomto záhonu červeného motýla ještě nemá. 

C  Hráč nemůže umístit červeného motýla na žlutý květ, protože barva motýla je odlišná než barva květu. 

 

4. NOVÝ STÁNEK S KVĚTIAMI 

Pokud jsou ze stánku prodány (rozebrány) všechny květinové dílky i motýli, nahradí ho nová nabídka s novými 

květinami a motýli! 

Pokud květinový dílek a motýl, které hráč ve svém tahu vzal, byly posledními kusy ze stánku, hráč vytvoří nový 

stánek (viz Příprava hry, bod D). Pokud jsou v obou stáncích stále k dispozici květinové dílky a motýli (byť jen jeden 

pár), nový stánek se nevytvoří.  

Pokud jsou hromádky květinových dílků vyčerpány nebo v sáčku nezůstali žádní motýli, hráč na trhu nový stánek 

nevytváří.  

 

 

 

 

 



Dílky superkvětin 

Na začátku a/nebo na konci svého tahu hráč může (ale nemusí) získat libovolný počet dílků superkvětin. 

• Pokud je chce získat, vybere si 1 z nabídky odkrytých superkvětin. Dává za něj 2 motýly stejné barvyze 

svého klobouku – vrátí je zpět do krabice (motýli se nikdy nevrací do pytlíku!). 

 

 

 

• Poté musí hráč zasadit získaný dílek na svou zahrádku (při dodržení pravidel pro přidání dlaždic – viz 

Výsadba květin). 

• Po zasazení dílku superkvětiny na něj hráč může přenést 1 motýla ze svého klobouku (při dodržení 

pravidel pro umisťování motýlů – viz Umístění motýlů). 

• Hráč poté doplní nabídku superkvětin z hromádky tak, aby byly vždy viditelné v řadě 3 dílky. 

• Pokud hráč chce a má na svém klobouku dostatek motýlů (dva ve stejné barvě), může pokračovat 

v získávání dílků superkvětin. 

Přidáním dílku superkvětin může být spojeno několik záhonů stejné barvy. Díky tomu může být na výsledném 

záhonu několik motýlů. 

 

Příklad:  

Po přidání červeno-modro-zeleného dílku superkvětin se několik záhonů spojilo: 

• 3 malé zelené záhony s 1 květem se sloučily do 1 záhonu se 4 květy se 2 motýly, 

• 2 červené záhony (6květý a 1květý) se sloučily do jednoho 8květého záhonu s 1 motýlem. 

 

 



Konec hry 

Hra končí, když jsou použity všechny květinové dílky z obou stánků (několik motýlků v pytlíku může na konci 

hry zůstat).  

Hráči si počítají získané body: 

• pro záhony s motýly: počet květin na záhonu se násobí počtem motýlů na tomto záhonu. 

• pro motýly na klobouku: 1 bod za každého motýla, který na klobouku zbyl. 

Vítězem se stává hráč s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě nerozhodného výsledku vyhrává hráč, který 

má na klobouku více motýlů. Pokud je stále nerozhodný stav, hráči se o vítězství dělí.v 

 

Příklad:  

Hráč počítá body za své zahrádky: 

A zelený záhon = 7 bodů (7 květin × 1 motýl), 

B červený záhon = 14 bodů (7 květin × 2 motýli), 

C modrý záhon = 1 bod (1 květ × 1 motýl), 

D modrý větší záhon = 3 body (3 květiny × 1 motýl). 

Na zbývajících záhoncích motýlci nejsou, takže za ně hráč nezískává žádné body. Na klobouku má 2 motýly, za 

které získává 2 body. Celkem hráč získal 27 bodů. 

 

 

 



Varianta s kartami 

Příprava hry je podobná jako u základní hry, s výjimkou níže uvedených bodů: 

F  Dílky superkvětin položte lícem dolů, promíchejte, udělejte z nich hromádku a položte je stranou. Na 

začátku hry nejsou odhaleny žádné kytice. 

G  Karty důkladně zamíchejte a položte je na hromádku (lícem dolů) vedle hromádky dílků superkvětin. Poté 

odkryjte horní 3 karty z balíčku a položte je do řady. 

 

Hra je podobná základní verzi, s výjimkou následujících změn. 

Na začátku a/nebo na konci svého tahu hráč může (ale nemusí) získat libovolný počet karet. 

• Pokud hráč chce kartu získat, vybere si 1 z karet v nabídce. Vrací za ni tolik motýlů stejné barvy ze svého 

klobouku, kolik jich je v levém horním rohu karty. Motýly odloží do krabice (motýli se nikdy nevrací do 

pytlíku!). 

• Poté si hráč přečte text karty, využije efekt karty a položí kartu lícem nahoru před sebe. 

 

 

 

 

• Hráč otočí novou kartu z hromádky tak, aby v řadě byly vždy 3 karty.  

• Pokud hráč chce a má na svém klobouku dostatek motýlů, může pokračovat v získávání karet.  

 

 

Na konci hry si hráči ke svým skóre připočítají body z karet. Počet udělených bodů je v pravém horním rohu nebo v 

těle karty 

Upozornění 

Akce popsaná na kartě může být použita pouze jednou – ihned po získání karty, pokud 

v textu karty není uvedeno jinak. 

Akce popsaná na kartě může být použita pouze jednou – ihned po získání karty, pokud 

v textu karty není uvedeno jinak. 

 

Akce popsaná na kartě může být použita pouze jednou – ihned po získání karty, pokud 

v textu karty není uvedeno jinak. 

 

Cena pro 

získání karty 

Popis efektu 

karty 

Počet bodů závisí na 

efektu karty 

Příklady karet: 

Počet bodů  


