
Stack the Cats 

Kočky jsou mazlíci od přírody. A to, že se nejraději tulí jedna ke druhé, to je všeobecně známá 

skutečnost. Mnohem méně se ale ví o druhé zálibě koček. Kočky totiž nesmírně rády staví pyramidy. 

Vlezou jedna druhé na záda, a protože mají neskutečnou stabilitu, dokáží postavit neuvěřitelně vysoké 

pyramidy.   

A právě stavbu takové kočičí pyramidy si vyzkouší i hráči. 

Obsah balení 

- 26 kočičích figurek 

- pytlík 

 

Příprava hry 

Všechny kočky je třeba nasypat do pytlíku a dobře zamíchat. 

Začínajícím hráčem se stává ten, kdo jako poslední hladil kočku. 

Každý z účastníků partie si vylosuje z pytlíku dvě náhodné figurky koček. Jednu postaví a 

vytvoří z ní základnu svojí pyramidy, zatímco druhou položí před sebe. Stranou si připraví tužku 

a papír pro zapisování bodů. 

 

 

Průběh kola 

Hra je rozdělena na několik kol.  

Hráči se na tahu střídají od začínajícího hráče po směru hodinových 

ručiček. Každý hráč staví svoji vlastní pyramidu koček tak, aby vyhovovala 

pravidlům přikládání (viz níže). 

Na začátku každého tahu si aktivní hráč vylosuje jednu figurku z pytlíku, 

takže má před sebou vyložené dvě figurky. Jednu z nich si vybere a s pomocí 

jedné ruky ji přiloží do své existující pyramidy. Kočka se musí dotýkat alespoň jedné další figurky.  

Pokud bylo přiložení úspěšné, je na řadě další hráč po směru hodinových ručiček. Ten si vylosuje svoji 

figurku, vybere si z dvojice jednu a tu přiloží do svojí pyramidy. 

Hráč se může místo přikládání další figurky rozhodnout, že je se svojí pyramidou spokojení a stavění 

pro aktuální kolo ukončit. V takovém případě získá tolik bodů, kolik jeho pyramida obsahuje figurek. Ty 

si zapíše na lístek ke svému jménu. Současně si dobere jednu figurku kočky z pytlíku, aby měl před 

sebou opět dvě. 

V případě, že se hráč rozhodl pokračovat a poté došlo ke zřícení části nebo celé pyramidy, hráč žádné 

body v kole nezíská. Zapíše si ke svému jménu pro toto kolo nulu. Figurku, která zřícení pyramidy 

způsobila, si vezme zpět, aby měl před sebou stále dvě kočky. 

  



Konec kola 

Když se všichni hráči skončili – rozhodli se, že už dále nechtějí stavět, nebo se jejich stavba zřítila, 

nastává konec aktuálního kola. Všechny použité figurky z pyramid dají hráči stranou. V této partii už se 

nepoužijí. Jednu z dvojice figurek, které mají hráči před sebou, použijí jako základnu pyramidy pro 

následující kolo. Od té chvíle pokračuje partie novým kolem podle sekce Průběh kola.  

V novém kole začíná hráč, kterému v minulém kole jako prvnímu spadla jeho pyramida. Pokud se 

nezřítila žádná pyramida, začíná ten hráč, který měl ve své pyramidě v minulém kole nejméně figurek. 

 

Konec partie 

Jakmile si má hráč vylosovat figurku z pytlíku, ale ten je prázdný, nastává 

konec partie. Všichni hráči sečtou body z odehraných kol, přičtou body ze 

svojí aktuálně stojící pyramidy (pokud není zřícená) a porovnají své 

součty. Ten, kdo má nejvíce bodů, vítězí. 

 

Pravidla přikládání 

- hráč při přikládání figurky smí používat pouze jednu ruku 

- hráč si nesmí žádným způsobem přidržovat již existující pyramidu 

- když se figurka dotkne pyramidy, musí ji hráč na toto místo již položit 

- v žádnou chvíli partie se nesmí dotýkat země více figurek koček, než je počet 

hráčů 

- pokud dojde ke zřícení pyramidy mimo tah hráče nebo ve chvíli, kdy 

hráč nedrží v ruce žádnou figurku, může hráč své figurky znovu poskládat 

do pyramidy a pokračovat v kole 


