


Bednáøský Dobble

Bednáøský Dobble posloužil jako 
artefakt, provázející celou Bednu 2013.
Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 
šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších 
vèetnì cílové aktivity. 

Byl inspirován hrou Dobble  od autorù: 
Denis Blanchot
Guillaume Gille-Naves
Igor Polouchine

Od originální hry se liší množstvím 
karticek, jejich tvarem, použitými 
obrázky a mnoha dalšími vychytávkami, 
díky kterým se s ním dají dìlat 
neuvìøitelné vìci. Zvolené obrázky 
zadávají 31 písmennou abecedu, ze 
šestiúhelníkù je možné postavit plochu s 
pozoruhodnými vlastnostmi a krom toho 
obsahuje dvì už navždy zakódované 
šifry. :-) 

Pùvodní hra nabízí 5 rùzných variant 
pravidel. My jich pøidáváme ještì nìkolik 
navíc a doufáme, že další budou 
pøibývat (tøeba i tvojí zásluhou).
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Ïábelská vìž

Rozdejte každému hráèi jednu 
kartièku lícem dolù. Ze zbylých 
kartièek udìlejte hromádku a 
umístìte ji lícem nahoru doprostøed 
mezi hráèe.

Hráèi souèasnì obrátí kartièky pøed 
sebou. Ten, který jako první 
pojmenuje obrázek spoleèný pro 
jeho a pro støedovou kartièku, si tuto 
kartièku vezme a umístí ji na vršek 
své hromádky. Tím se odkryje nová 
støedová kartièka a pokraèuje se 
stejným zpùsobem dále, dokud 
støedový balíèek nedojde.

Vyhrává hráè, který nasbíral nejvíce 
kartièek.

Bezedná bedna

Rozdejte kartièky rovnomìrnì mezi 
hráèe lícem dolù. Jednu kartièku 
ponechejte stranou a položte ji lícem 
nahoru doprostøed mezi hráèe. 
(Pøebyteèné kartièky odstraòte ze 
hry.)

Hráèi souèasnì obrátí balíèky pøed 
sebou. Ten, který jako první 
pojmenuje obrázek spoleèný pro 
jeho a pro støedovou kartièku, smí 
svou kartièku odhodit na støedovou 
hromádku. Tím se mu odkryje nová 
kartièka a mùže stejným zpùsobem 
hledat další shodný obrázek. Hra 
pokraèuje, dokud nìjakému hráèi 
nedojde balíèek.

Vyhrává hráè, který se jako první 
zbaví všech svých kartièek.



Chytej granát!

Každý hráè si vezme do ruky 
kartièku lícem dolù. 

Všichni hráèi souèasnì druhou rukou 
obrátí svou kartièku. Snaží se najít 
obrázek na své kartièce shodný s 
obrázkem na nìkteré ze 
soupeøových kartièek. Tento obrázek 
pojmenují a s tím vloží všechny své 
kartièky soupeøi do ruky. Ten pak 
hledá podle své nové vrchní kartièky. 
Hráèi takto opouštìjí hru, dokud 
nezùstane pouze jeden, který v ruce 
drží všechny kartièky.

Prohrává hráè, který zùstane 
poslední ve høe s  kartièkami v ruce.

Hraje se zpravidla na nìkolik pøedem 
dohodnutých kol.

Chápavá chobotnice

Doprostøed mezi hráèe umístìte 
kartièku lícem vzhùru. každému hráèi 
rozdejte po jedné kartièce lícem 
dolù. 

Hráèi souèasnì obrátí kartièky pøed 
sebou. Snaží se najít obrázek na 
støedové kartièce spoleèný  s 
libovolnou další kartièkou (nemusí to 
být ta pøed nimi). Když ho správnì 
pojmenují, tak si tuto kartièku 
vezmou a umístí ji lícem dolù pøed 
sebe. (Støedová kartièka zùstává.) 
Pak mohou pokraèovat v hledání. 
Hledá se tak dlouho, dokud se 
nerozeberou kartièky pøed všemi 
hráèi. Pak se každému rozdá další 
kartièka a pokraèuje se stejným 
zpùsobem, dokud nedojdou všechny 
kartièky.

Vyhrává hráè, který nasbíral nejvíce 
kartièek.



Otrávené jablko

Rozdejte každému hráèi jednu 
kartièku lícem dolù. Ze zbylých 
kartièek udìlejte hromádku a 
umístìte ji lícem nahoru doprostøed 
mezi hráèe.

Hráèi souèasnì obrátí kartièky pøed 
sebou. Snaží se najít obrázek na 
støedové kartièce spoleèný  s 
libovolnou další kartièkou pøed 
nìkterým ze soupeøù. Když ho 
správnì pojmenují, pøekryjí 
støedovou kartièkou soupeøovu 
kartièku. Tím se odkryje nová 
støedová kartièka a pokraèuje se 
stejným zpùsobem dále, dokud 
støedový balíèek nedojde.

Vyhrává hráè, který má pøed sebou 
na konci nejménì kartièek.

Indiánská øeè

Indiánská øeè pouze modifikuje 
ostatní varianty, ve kterých jde o co 
nejrychlejší hledání stejného 
obrázku.

Všechno probíhá stejnì jako 
normálnì, akorát místo názvu 
obrázku musí hráè øíct jiné podstatné 
jméno zaèínající na stejné písmeno. 
Slova se nesmí v prùbìhu hry 
opakovat. V pøípadì �,  Ï a Ò  jsou 
povolena slova jako napø. tìsto, tílko, 
dítì, dìjiny, nièema, nìha,  apod.



Pohádkové klubko

Každý hráè si vezme jednu kartièku. 
Smí se na ni dívat, ale neukazuje ji 
ostatním. Zbytek kartièek se položí 
doprostøed na hromádku.

Jeden hráè zaène vyprávìt pohádku. 
Bìhem vyprávìní používá obrázky 
na své kartièce. V libovolné chvíli ho 
smí pøerušit hráè se shodným 
obrázkem na své kartièce a pøevzít 
vyprávìní místo nìj. (mìl by navázat 
právì shodným obrázkem) Minulý 
vypravìè si mezitím lízne novou 
kartièku. Hraje se, dokud nedojde 
balíèek. (na zaèátku hry mùžete 
balíèek zmenšit, pokud jste spíše na 
kratší pohádky)

Tato hra slouží hlavnì k pobavení a 
rozvíjení fantazie. Mùžete se ale 
dohodnout, že zvítìzí hráè, který 
nasbírá nejvíce kartièek.

Hledej šmudlo

Rozprostøete všechny kartièky lícem 
dolù doprostøed stolu.

Jeden hráè øekne nìjaký z obrázkù. 
Hráè po jeho levici otoèí jednu 
kartièku. Pokud je na ní øeèený 
obrázek, smí otoèit další. Takto smí 
pokraèovat jak dlouho bude chtít, 
dokud neotoèí kartièku bez 
hledaného obrázku, nebo dokud se 
nerozhodne pøestat. Pokud se vèas 
zastavil, smí si všechny kartièky se 
správným obrázkem ponechat. 
Pokud ale otoèil špatnou kartièku, nic 
nedostane a otoèí kartièky zase 
lícem dolù. Pak pokraèuje zase tím, 
že on øekne nìjaký obrázek a hledá 
další hráè po levici.
Pokud má hledající hráè podezøení, 
že obrázek už není ve høe, smí 
vznést obvinìní. Hráèi prohlédnou 
své získané kartièky a nahlásí poèet 
hledaných obrázkù. Pokud se ukáže, 
že jich je všech 6, musí obvinìný 
hráè odevzdat všechny své získané 
kartièky hledajícímu. (pokud žádné 
nemìl, vypadává ze hry). Hra konèí, 
když se rozeberou všechny kartièky.

Zvítìzí hráè s nejvíce kartièkami.



heXeso

Rozprostøete všechny kartièky lícem 
dolù doprostøed stolu.

Jeden hráè zaène a otoèí postupnì 3 
kartièky. Pokud mají všechny jeden 
spoleèný obrázek, hráè si je vezme a 
pokraèuje v otáèení. V opaèném 
pøípadì otoèí kartièky zpìt a 
pokraèuje další hráè. Hra konèí, když 
už ze zbylých kartièek nejde sestavit 
trojice (obvykle se 4 posledními 
kartièkami, výjimeènì s jednou).

Zvítìzí hráè, který nasbírá nejvíce 
kartièek.
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