
NÁVOD KE HŘE TREE HOTEL 

Hra pro 2-4 hráče od 7 let.

V tomto hotelu se každý hráč snaží ubytovat hosty. Někteří přicházejí dobrovolně, jiné hosty je 
potřeba nalákat na něco dobrého, třeba červené bobule. Všichni si musí dávat pozor na mlsného 
mývala a také na medvěda, který může hosty pěkně vyplašit!

Hra obsahuje
4 stromové hotely, 72 karet, z toho 20 červených bobulí, 8 medvědů, 8 mývalů, 36 hostů (sovy, 
datli, veverky, myši, mravenci, housenky).

Cíl hry
Ubytovat v hotelu 3 dvojice zvířátek.

Příprava hry
Každý hráč si vybere svůj stromový hotel. Hotel je třeba položit tak, aby po obou stranách byl 
dostatek prostoru pro balíček bobulí a pro odhazovací balíček. Zamíchané karty jsou umístěny 
uprostřed.

Hra
Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček.
Hráč si vezme 1 kartu z balíčku a položí ji tak, aby ji všichni viděli. Mohou nastat následující 
situace:
A) Na kartě je zvířátko, které má hráč v okénku svého stromového hotelu.  Kartu si tedy položí do 
hotelu vedle obrázku. Na řadě je další hráč.
B) Na kartě je zvířátko, které hráč v okénku svého hotelu nemá.. Nemůže tedy zvířátko ubytovat a 
kartu si odkládá lícem dolů na svůj odhazovací balíček. Hráč si může vybrat, jestli si chce vzít 
novou kartu, nebo dál nehrát.
C) na kartě jsou červené bobule – hráč si kartu odloží lícem nahoru na svou hromádku bobulí. 
Bobule mohou být v následujících kolech použity pro nalákání hostů. Hráč si může vybrat, jestli si 
chce vzít novou kartu, nebo dál nehrát.
D) Na kartě je mýval – hráč ztrácí všechny své bobule společně s mývalí kartou je odloží do 
společného odkládacího balíčku (vedle lízacího balíčku).
E) Na kartě je medvěd – hráč musí vyhnat hosta z hotelu libovolného jiného hráče: vezme kartu 
zvířátka i medvěda a odloží je do společného odhazovacího balíčku. Lze tak odehnat pouze 
zvířátko, které zatím nebydlí v páru. Zvířátka, která už tvoří pár, mají pro strach uděláno a medvěd 
je nemůže vyhnat.
F) Místo braní karty lze využít 2  nebo 4 karty červených bobulí, nastřádané v minulých kolech.
2 karty bobulí:  hráč si může vzít z odhazovacího balíčku jiného hráče kartu zvířete a to tak, že 
nejdříve hráči odevzdá jednu kartu bobulí a řekne si o konkrétní zvíře (ptáka, hmyz). Pokud tato 
karta v odhazovacím balíčku spoluhráče je, hráč ji získává a odevzdá druhou kartu bobulí. Pokud v 
balíčku není, nic nezíská a odevzdanou jednu kartu ztrácí.
4 karty bobulí: hráč může hledat 1 zvířecí kartu ve společném odhazovacím balíčku. Hledaná karta 
může být buď karta, kterou lze umístit ve vlastním hotelu, nebo karta, kterou chce hráč skrýt před 
ostatními hráči (odloží ji lícem dolů na svém odhazovacím balíčku). 4 karty bobulí pak skončí na 
společném odhazovacím balíčku.
Výjimečně se může stát, že dojdou karty v lízacím balíčku. Potom se zamíchají karty všech 
odhazovacích balíčku a hra pokračuje. 
Vítězem je ten, kdo nejdříve zaplní svůj hotel.


