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Oběžník Kouřící kočky za časů koronaviru 

  

Jak si zahrát karetní Kočku online 

 

Pro ty, kteří by si rádi zahráli naši úžasnou karetní hru Kouřící kočku online, jsme připravili 

malý návod, jak na to, abyste se v době omezených možností také mohli po večerech bavit 

s partou fajn lidí u karet. 

Jak to funguje? 

Online hru na www.smokingcat.cz je možné zahájit za těchto podmínek: 

 Pro online karetní hru je třeba, aby byli k dispozici min. 4 registrovaní a na web 

přihlášení hráči.  

 Je možné hrát ve více jak 4 hráčích, v 5 či 6, kdy se pauzíruje dle systému, přičemž 

na rozdíl od běžných turnajů vyjde ze hry jediný prohrávající a dále se již nedohrává. 

 Hrajeme nyní takřka každý večer, v těchto časech 20h / 21:30 / 22:00, na hře se lze 

domluvit individuálně  či ve facebookové skupině  Smoking Cat – Kouřící kočka a chatu 

skupiny E-KOČKA. 

V jaké jsem situaci? 

A. Jsem již registrovaný hráč 

B. Chci být registrovaným hráčem a hrát online hru i turnaje naživo 

C. Chci si zkusit zahrát online hru 

 

A. Jsem již registrovaný hráč 

 Před první hrou si otestuj přihlášení dostatečně  dopředu před domluvenou hrou. 

Pokud si nevybavuješ své heslo, kontaktuj nás a vygenerujeme ti nové. 

 Na www.smokingcat.cz vpravo nahoře se přihlas ke svému profilovém účtu svým 

emailem a heslem. Vstupte do sekce Online hra v menu nahoře vpravo. 

 1 libovolně  zvolený hráč založí stůl neboli hru zapsáním hracího slova, které zakládá 

pouze, když jsou všichni hráči připraveni online hrát. Hrací slovo je na dohodě  hráčů, 

volte však slova apolitická a vyvarujte se vulgarit – přeci jen se prohraná slova 

nesmazatelně  zapisují do profilů poražených. 

 Ostatní hráči se sami za sebe přidají ke stolu kliknutím na Přidat se. 

 Jsou-li všichni připraveni, zakladatel stolu klikne na Vstoupit a pak na Zahájit, načež 

jsou všichni automaticky přesměrováni ke stolu do hry. 

http://www.smokingcat.cz/


 

 

Ve hře: 

 Vlevo je výpis 4 právě hrajících hráčů, v pořadí jak sedí za sebou.  

Případní pauzírující hráči vidě t nejsou a při pauze vidí jen otočené karty, hru a chat.  

Žlutě má označeno jméno vždy ten hráč, který vyjíždí. 

 Vpravo je k dispozici chat pro společnou komunikaci hráčů u stolu i na pauze.  

 Výměna karet: Hráč označí 3 karty, které vystoupí výše, a klikne na políčko Předat, 

které je hned napravo od karet. 

 Výnos karty: kliknutím na kartu, vynesete kartu. Dle pravidel systém nedovoluje 

vynést jinou kartu než takovou, která je v základní barvě  daného kola. 

 Předchozí štych: Je možné se podívat na odehraný předchozí štych – na rozdíl 

od běžné hry i po výjezdu nového kola, a to př es tlačítko Poslední vpravo od karet 

a přepnout tamtéž zpě t na Aktuální kolo. Nakukování do posledního štychu by však 

mě lo být ojedině lé, jako tomu je v běžné hře, aby se hra, resp. odhoz příliš nezdržoval 

a taktéž občas může dojít k technickému záseku online hry.   

 Po dohrání každé hry, i když zrovna pauzírujete, je třeba kliknout na políčko 

Pokračovat.   

 Server nemá žádný zvukový doprovod, čili je třeba se při hře soustředit a neodcházet 

myšlenkami na dlouho pryč, aby se tomu zamezilo, je dobré hrát rychle. 

 

Pro online hru je třeba zohlednit některé drobné odchylky od klasických pravidel. 

 

Mouchy systému 

o Na rozdíl od běžné hry vyjíždí při hře ten, kdo naposledy prohrál.  

(V turnajích naživo zůstává pravidlo, že první vyjíždí ten, který sedí nalevo od hráče, 

který prohrál a rozdával.) 

o Neradno jest měniti si barvu stolu v sekci Osobní stránka, neb to vymaže sdílené info 

na profilu hráče, kdo je má vyplněné, a působí to chyby v samotné online hře. 

o Hráči nemohou nijak ovlivnit rozesazení u stolu. 

 

 

B. Chci být registrovaným hráčem a hrát online hru i turnaje naživo 

 Nauč se pravidla hry (viz níže) a domluv se s námi či jinými hráči na zácviku do hry 

(30 min). 

 Ke své registraci profi hráče nám zašli svů j email, hráčský nick, klubovou příslušnost 

a svou fotku obličeje a založíme ti hráčský profil. Se vším ti rádi poradíme.  

 Pokračuj bodem A. a užij si karetní klání s ostatními profi hráči. 

 

 

C. Chci si zkusit zahrát online hru 

 Seznam se s pravidly hry (viz níže). 

 Kontaktuj nás a dle možností tě  zapojíme do online hry.   

 



 

 

 

 

 

 

Pěknou hru  

a šťastný list! 

 

Vaše SCWU 

 


