
Počet hráčů: 2 a více
Věk: 13 – 99 let 
Délka hry: 30 minut

Hra obsahuje
  1 herní plán
 36 žetonů
120 oboustranných karet s otázkami 
  1 bodovou hrací kostku 
  1 figurku ve tvaru šestibokého hranolu

Společenská hra vychází z pravidel úspěšné televizní soutěže AZ kvíz.
Svoji oblíbenou hru tak můžete hrát kdykoliv a porovnat si své znalosti se svými přáteli.
Trénujte strategii a ověřte si své znalosti na zcela NOVÝCH otázkách.

Cíl hry
Pomocí správných odpovědí na soutěžní 
otázky propojit tři strany herního plánu 
žetony své barvy.

Rozdělení hráčů
Základní varianta je připravena pro tři hráče; 
dva soutěžící a  moderátora hry. Moderátor 
čte otázky a  rozhoduje o  průběhu hry 
a  správnosti odpovědí. O  tom, kdo bude 
v  prvním kole moderátor, rozhodne hod 
kostkou (hráč s  nejnižším číslem se stává 
moderátorem). Po  každém kole se role 
vymění. V  případě většího počtu hráčů se 
libovolným způsobem vytvoří dvojice. 
Vítězové duelů pokračují dál ve  hře až 
do absolutního vítěze. Hru si můžete zahrát 
také pouze ve  dvojici. V  tomto případě roli 
moderátora částečně nahrazuje soupeř, 
hráči si čtou otázky navzájem.

Příprava hry
Před první hrou opatrně vyjměte žetony 
z  kartónové mřížky. Doprostřed mezi hráče 
položte herní plán a vedle něj žetony. Karty 
s  otázkami moderátor hry zamíchá a  pone-
chá u  sebe. Ve  verzi pro dva hráče položte 
balíček vedle herního plánu. Hráči si předem 

zvolí s  jakou barvou otázek budou začínat 
hru (modré nebo žluté) a  takto barevné 
otázky otočí směrem dolů. 

Průběh hry
Starší hráč ve  dvojici si určí barvu žetonů. 
Hru pak začíná hráč s  modrými žetony. 
Vybere si políčko, o které chce hrát, postaví 
na něj černou figurku a řekne číslo otázky 
od  1 do  5. Moderátor vezme vrchní kartu 
z  balíčku, řekne počáteční písmena tajenky 
a přečte celou otázku uvedenou pod vybra-
ným číslem. Hráči smějí začít odpovídat až 
po  vyslechnutí celého znění otázky. Při 
porušení tohoto pravidla lze odpověď pova-
žovat za  nesprávnou. Správné odpovědi 
najde moderátor na stejné straně karty pod 
stejným číslem jako otázku. 
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1/ Tovaryšstvo Ježíšovo 2/ muškátový oříšek 3/ Mont Pelée 4/ ropucha živorodá 5/ Mary Shelley
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TJ  V roce 1540 byl papežskou bulou stvrzen katolický řád jezuitů, který spoluzaložil 
Ignác z Loyoly. Jak zní dvojslovný český název tohoto řádu na písmena TJ?

MO  Zralá semena tropické dřeviny rodu Myristica mají síťovanou strukturu a slouží 
v našich kuchyních ke kořenění pokrmů, kterým dodávají typickou jemnou vůni 
a chuť. Jak se v průměru asi 1 cm velká jádra nazývají?

MP  K Malým Antilám v Karibském moři patří i ostrov Martinik. Roku 1902 na něm 
vybuchla sopka, jež pohřbila asi šestadvacet tisíc lidí. Jak se sopka jmenuje?

RŽ  Tato žába se u nás nevyskytuje, ale je pozoruhodná tím, že rodí zcela vyvinutá 
mláďata. Napovídá to i její druhový název. Řekněte obě jména popsané žáby.

MS  Na počátku rozvoje vědeckofantastické literatury stojí román Frankenstein. 
Jeho autorkou byla druhá manželka slavného anglického romantického 
básníka, která žila v 1. polovině 19. stol. Řekněte aspoň její příjmení.
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Po přečtení otázky nastanou tyto situace:
1.  Hráč odpoví správně. Získá žeton své 

barvy a umístí ho na místo označené čer-
nou figurkou. Poznámka: Hráč je povinen 
formulovat odpověď jednoznačně. 
Odpověď, která neodpovídá písmenům 
v  nápovědě, nemusí být uznána jako 
správná. Za  platnou se považuje první 
odpověď popř. rychlá oprava, přičemž 
o  uznání rozhoduje moderátor (při hře 
pouze dvou hráčů rozhoduje soupeř). 

2.  Hráč odpoví špatně nebo odmítne 
odpovídat. Soupeř má možnost hrát 
o  vybrané pole a  odpovídat místo něj. 
Pokud odpoví správně, získá žeton své 
barvy a umístí ho na místo označené 
figurkou. Toto neplatí v případě hry pouze 
dvou hráčů (hry bez moderátora). Pokud 
chce protihráč po  špatné odpovědi sou-
peře, ihned hrát o dané pole, musí si vzít 
novou kartu.

3.  Hráč odpoví špatně nebo odmítne 
odpovídat a  ani soupeř nemá zájem 
o  vybrané pole. Políčko se označí neut-
rálním žetonem šedé barvy a  může se 
o něj hrát později.

Hráči se mohou domluvit na  časovém 
limitu, do kterého je třeba otázku zodpo-
vědět. Právě použitá karta se umístí 
dospodu balíčku.
Ve  hře se hráči pravidelně střídají. 
Po  umístění žetonu je na  řadě protihráč. 
Svůj tah vždy začíná umístěním černé 
figurky na vybrané pole. V  případě, že 
hráč vybere pole označené šedým žeto-
nem, dojde k  souboji. Každý hráč hodí 
kostkou. Hráč, který hodí vyšší číslo, získává 
políčko. V případě shodných čísel u obou 
hráčů se hody opakují.

Konec hry
Vítězem se stává hráč, kterému se podaří 
svými žetony propojit všechny tři strany hra-
cího pole. (viz obrázek)
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Přejeme příjemnou zábavu  
a mnoho radosti ze hry.


