
KVARTETO HRÁDECKÉ STROMY

Kvarteto „Hrádecké stromy“ je následu

jícím souborem o místních rostlinách, 

třetím o hrádecké přírodě a čtvrtým 

v celkovém pořadí. Namísto předchozích 

pexes však žáci zde  nabývají vědomostí 

oblíbenou karetní hrou. U hrádeckých 

stromů byl pak vždy volen nejběžnější 

druh jakožto zástupce svého rodu a také 

několik druhů vzácnějších (liliovník, 

platan). 

Všechny jsou seřazeny 

podle fylogenetického 

stromu od vývojově 

nejpůvodnějších k nej

pokročilejším.



PRAViDlA HRY

Hry se musí zúčastnit minimálně 3 hráči, 

kterým jsou pokud možno rovnoměrně 

rozděleny karty.

Začínající vyzve jakéhokoliv jiného hráče, 

aby mu předal kartu, kterou určí (písmenem, 

číslem a názvem). Podmínkou je, že sám musí 

mít aspoň jednu kartu z kvarteta, ke kterému 

přísluší požadovaná. Pokud vyzvaný hráč 

danou kartu vlastní, musí ji předat tazateli. 

V opačném případě vyzývaný oznámí, že danou 

kartu nevlastní. Vyzývaný hráč poté přichází na 

řadu a začíná se ptát na kvarteta ostatních.

Pokud hráč shromáždí celé kvarteto, pokládá 

ho a získává bod. Vítězí hráč s nejvyšším 

počtem bodů.
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