


Včely - medové království je karetní hra pro 2-6 hráčů. Během hry sbíráte 
různé barvy nektarů a nosíte je do úlu.  Chcete-li se stát nejpilnější 
včelkou, vyrábějte med z nasbíraných nektarů a nasbírejte nejvíc 
vítězných bodů (VB)! 
Čím začít: Nejdříve vám představíme obsah krabice.

Obsah hry: 

Příprava hry:

Karty nektarů: 22
Medové karty: 48
Karty úlů: 5
Kapky nektarů: 80 (20 v každé barvě)

Zamíchejte karty nektarů. Tyto karty tvoří nektarový balíček 
karet.

Zamíchejte medové karty a vytvořte medový balíček, který se 
skládá z 5 karet na každého hráče, ke kterým přidejte ještě dalších  
5 karet. Zbývající medové karty nechte stranou, při hře nebudou potřeba.

Medový balíček dejte doprostřed hrací plochy. 
Z horní části balíčku odeberte (lízněte si) 4 medové karty a položte je 
na stůl lícem nahoru tak, aby je hráči viděli. 

Umístěte nektary na stůl tak, aby je měli všichni hráči na dosah. 

Začíná nejmladší hráč. 

Začínající hráč si vezme 1 nektar jakékoli barvy. Všichni ostatní 
hráči si vezmou 2 nektary libovolné barvy.
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O hře:

PŘÍKLAD: Pro hru dvou hráčů potřebujete 15 medových karet, 
pro hru 3 hráčů potřebujete 20 medových karet atd.

VERZE PRO POKROČILÉ: vezměte 3 náhodné karty úlů  
a umístěte je lícem nahoru vedle hrací plochy.
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NEKTAROVÝ BALÍČEK

4 DOSTUPNÉ MEDOVÉ KARTY

MEDOVÝ BALÍČEK

5 MEDOVÝCH KARET 
NA HRÁČE + 5 KARET 
NAVÍC

3 KARTY ÚLŮ

PRO POKROČILÉ

JEDNOTLIVÉ NEKTARY
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KDYŽ UŽ V NEKTA-
ROVÉM BALÍČKU NE-

ZBÝVAJÍ ŽÁDNÉ KARTY:
jakmile rozeberete 

všechny karty nektarů, 
zamíchejte odhazovací 
balíček a vytvořte tak 

nový nektarový balíček.



VÍTĚZNÉ  
BODY (VB)

KARTY ÚLŮ (PRO POKROČILÉ)

ZNĚNÍ  
AKCE

PODMÍNKY VÝHRY

SYMBOL  
NEKTARU

MEDOVÁ KARTA

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA

LIBOVOLNÁ 
BARVA SYMBOLU 

NEKTARU
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Z TĚCHTO SYMBOLŮ NEKTARŮ 
SI VYBÍRAJÍ OSTATNÍ HRÁČI

KARTA NEKTARŮ

Pr b h hry:
Hra Včely probíhá v několika tazích a zahajuje ji začínající (nejmladší) 
hráč. Když jste na tahu, můžete si zvolit jednu ze dvou akcí: sběr nek-
taru, nebo výroba medu. Jakmile zahrajete kartu a vše, co z ní vy-
plývá, dokončíte akci a pokračuje další hráč po vaší levici. 

AKCE: Sběr nektaru
Když jste na řadě, lízněte si 2 karty nektarů z nektarového balíčku. 
Vyberte si 1 z nich, kterou si přejete zahrát, a druhou umístěte lícem 
nahoru poblíž nektarového balíčku. Vezměte si nektary odpovídající 
symbolům nektaru v pravém horním rohu karty, kterou jste si 
vybrali k zahrání. Poté, co si vezmete své nektary, ostatní hráči si 
mohou vzít 1 nektar odpovídající symbolům nektaru v levém dolním 
rohu karty. Jakmile si každý hráč vezme své nektary, karta se zahodí 
na odhazovací balíček.

SYMBOLY NEKTARU 
PRO HRÁČE  

PROVÁDĚJÍCÍHO AKCI 
SBĚR NEKTARU

VÝBĚR ZE  
SYMBOLŮ
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Pokud dojdou karty nektaru v  nektarovém balíčku, všechny 
odhozené karty se zamíchají a vytvoří se nový balíček.



!

VERZE PRO POKROČILÉ:
k vítězným bodům přičtěte také body získané díky kartám úlů. 
Jestliže kterýkoliv hráč splní podmínky okamžité výhry z karty 
úlů, hra končí, a vyhrává hráč, který je splnil.

AKCE: Výroba medu
Jakmile si zvolíte akci výroba medu, koupíte si jednu z vyložených 
medových karet. Zaplaťte odevzdáním tolika nektarů, kolik jich 
vyobrazuje karta. 

Pokud je na medové kartě uvedena nějaká akce, splňte ji a kartu 
umístěte lícem nahoru před sebe. Ne všechny medové karty obsahují 
akci. Chybějící medovou kartu pak doplňte z medového balíčku.

Symbol šedého nektaru znamená, že můžete použít 
nektar jakékoliv barvy.

VYJÍMKA:
Pokud zahrajete kartu se všemi 4 symboly nektaru, všichni 
ostatní hráči také získají nektary všech 4 barev. 

MAXIMUM NEKTARŮ:
Každý hráč může mít maximálně 3 nektary stejné barvy.   
Pokud byste si v takovém případě měli vzít další nektar stej-
né barvy, vzít si ho již nesmíte.

Konec hry:
Hráči se střídají ve hře, dokud v medovém balíčku nedojdou karty. 
Jakmile je dobrána poslední karta, každý další hráč odehraje ještě 
poslední kolo. Hráč, který hru začínal, už další kolo neodehraje a hra 
tak končí. 

Poté každý hráč spočítá vítězné body na svých medových kartách 
a připočítá 1 bod za každé 3 nektary. Vyhrávají hráči s nejvíce 
vítěznými body. 
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ZAHRAJTE AKCI:
SBĚR NEKTARU NEBO VÝROBA MEDU

VE HŘE POKRAČUJE HRÁČ PO LEVICI

VEZMĚTE SI 
2 KARTY NEKTARŮ

KUPTE SI  
1 MEDOVOU KARTU

VYBERTE SI A ZAHRAJTE 1 KARTU  
A POTÉ OBĚ ZAHOĎTE

SBĚR NEKTARU - 
ZÍSKALI JSTE  
2 NEKTARY

ZAPLAŤTE PŘÍSLUŠNÝMI 
NEKTARY

VŠICHNI OSTATNÍ HRÁČI  
DOSTANOU PO 1 NEKTARU

SPLŇTE AKCI NA KARTĚ: 
ZÍSKÁVÁTE 1 NEKTAR  

A ZÍSKÁVÁTE 2 VÍTĚZNÉ 
BODY

MEDOVOU KARTU  
SI PONECHTE  

A ZÍSKÁVEJTE DALŠÍ

Příklad tahu:
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MEDOVÉ KARTY
Hrajte ještě jednou
Jakmile je dokončena výroba medu, hráč hraje znovu a až poté 
může ve hře pokračovat další hráč.

Zahoďte všechny zbývající nektary
Tuto medovou kartu si můžete koupit i v  případě, že vám po 
jejím nákupu nezbydou žádné nektary (kterých se musíte zbavit).

KARTY ÚLŮ
Každý hráč dostane 2 VB za každou sadu medových karet s 1, 
2 a 3 VB, které vlastní
Například pokud si hráč koupil medové karty s 1, 1, 2, 3 a 3 
vítěznými body, tak má pouze jeden set, proto na konci hry 
získá 2 VB navíc.

Okamžitě vyhráváte, pokud máte dohromady 12 nebo více 
kombinovaných symbolů nektaru ať už na medových kartách, 
nebo nektarů v ruce
Když má hráč například 3 červené nektary v ruce a dalších 
9 červených symbolů nektaru na medových kartách, tak 
okamžitě vyhrává. 

Každý hráč dostane 3 VB za každých 5 symbolů nektaru ve 
stejné barvě na svých medových kartách
Za šedivé symboly nektarů se žádné VB nedostávají.

STEJNÝ POČET VÍTĚZNÝCH BODŮ NA KONCI HRY
Všichni hráči, kteří mají nejvíce vítězných bodů, vyhrávají. 
Jestliže chcete opravdu pouze jednoho výherce, můžete použít 
tato vyřazující pravidla:

hráč s nejvíce medovými kartami vítězí

pokud remíza přetrvává, vyhrává hráč s nejvíce nektarovými 
symboly na zakoupených medových kartách

NEKTARY
V krabici se nachází více nektarů, než ke hře potřebujete i při 
maximálním počtu hráčů. Nektary navíc jsou zde pro případ, že 
by došlo ke ztrátě některých z nich.
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asto kladené otázky:


