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Je den anebo noc? V závislosti na denní dob! získáváte body 
bu" za karty s nejvy##í, nebo s nejni$#í hodnotou. Je v#ak 

nep%íjemné, $e se denní doba m&$e v pr&b!hu jednoho kola 
n!kolikrát zm!nit. Pouze ti hrá'i, kte%í doká$í nejlépe posoudit 

strategii sv(ch spoluhrá'& a ve správn( okam$ik oto'it kartu  
s 'asem, se mohou na konci hry t!#it z nejv!t#ího po'tu hv!zd.

Obsah hry:
1 !asová karta, která 
udává, zda je den nebo noc
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108 karet, (po 27 kartách s "ísly 1 a! 13, 
ve 4 r#zn$ch barvách; na n%kter$ch kartách 
je symbol s "asem, na dal&ích kartách jsou 
1 a! 4 hv%zdy).

1 pravidla hry
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Cíl hry:

Cílem hry je v ka!dém kole správn% odhadnout vít!znou 
barvu, vyná&et správné karty a nasbírat tak na konci hry 
nejvíce hv%zd.
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 "asovou kartu polo!te doprost'ed stolu a oto"te  
 ji stranou se sluncem sm%rem nahoru.

 Dob'e zamíchejte 108 karet. V závislosti na po"tu hrá"#  
 odstra(te karty ze hry, ani! byste se na n% podívali  
 a vlo!te je zpátky do krabice: 

 ve t#ech hrá"ích 33 karet

 ve !ty#ech hrá"ích 16 karet

 v p$ti hrá"ích 3 karty 

 Ze zbyl$ch karet vytvo'te balí!ek na lízání, karty  
 polo!te lícovou stranou sm%rem dol#. Balí"ek s kartami  
 na lízání umíst%te vedle "asové karty doprost'ed stolu.

 Ka!d$ hrá" obdr!í 7 karet, které si vezme do ruky,  
 oto"ené lícovou stranou sm%rem k sob%.
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Hra se hraje na kola a! do vypot'ebování v&ech karet z balí"ku. 
Ka!dé kolo probíhá stejn%:

 1. Oto!ení jedné karty z%balí!ku.

 2. Vynesení karet (2x).

 3. Ur!ení vít!zné barvy.

 4. Zisk vít$zn&ch karet.

 5. Úklid a lízání karet.
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Hrá" si vezme vrchní kartu z balí"ku a polo!í ji vedle "asové 
karty lícovou stranou sm%rem nahoru. 

Pozor: pokud je na oto"ené kart! znázorn!n# symbol "asu   , 
musí se "asová karta ihned oto"it na druhou stranu!

2. Vynesení karet (2x)

Nyní ka!d$ hrá" polo!í jednu kartu z ruky p'ed sebe lícovou 
stranou sm%rem dol#. Kdy! jsou v&ichni p'ipraveni, oto"í 
najednou v&ichni hrá"i svoji kartu. 
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Pokud je na jedné kart% zobrazen$ symbol "asu, "asová karta 
se oto"í (pokud hrá"i vynesou více karet se symbolem "asu, 
otá"í se "asová karta odpovídajícím zp#sobem!). 

Tento krok se zopakuje podruhé. D'íve vynesené karty 
z#stávají le!et na stole lícovou stranou sm%rem nahoru.
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Kdy! v&ichni hrá"i vynesou dv% karty, ur"í se vít!zná barva.  
Ta je závislá na denní dob% a ovliv(uje v&echny vynesené karty:

Den: ukazuje-li "asová karta slunce, je 
vít$znou barvou taková, její' hodnoty na 
kart$ tvo'í nejvy((í celkov& sou!et (v"etn% 
karet oto"en$ch z balí"ku na lízání!).

Noc: ukazuje-li "asová karta m$síc, je 
vít$znou barvou taková, její' hodnoty na 
kart$ tvo'í nejni'(í celkov& sou!et (v"etn% 
karet oto"en$ch z balí"ku na lízání!).

P'i shodném nejvy&&ím nebo nejni!&ím celkovém sou"tu 
nevyhrává !ádná barva. Toto kolo se ihned ukon"í a pokra"uje 
se tak, jak je popsáno v bod% 5.
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Ka'd& hrá!, kter$ vynesl alespo( jednu kartu ve vít!zné 
barv!, si m#!e vzít jednu libovolnou vylo!enou kartu. 
Hv%zdy na kart% znamenají vít%zné body. 

Vybranou kartu polo!í ka!d$ hrá" p'ed sebe lícovou stranou 
sm%rem nahoru.

Hrá" si m#!e vzít kartu podle ur"itého po'adí: hrá", kter$ 
vynesl kartu s nejvy((í hodnotou ve dne nebo kartu  
s nejni'(í hodnotou v noci ve vít!zné barv!, si m#!e vybrat 
kartu jako první. Poté následuje hrá" s druhou nejvy&&í nebo 
druhou nejni!&í hodnotou karty atd. 

Poznámka: pokud hrá" vynesl ob! karty ve „vít!zné barv!“, 
hodnoty obou karet se s"ítají dohromady.

V p'ípad% shody si jako první vybírá kartu hrá", kter$ má 
aktuáln% mén% hv%zdi"ek na sv$ch ji! nasbíran$ch kartách. 
Pokud oba hrá"i nasbírali doposud stejn$ po"et hv%zd, ani 
jeden z nich neobdr!í kartu. 

Upozorn!ní: není-li na stole k dispozici $ádná dal%í karta  
s hv!zdou, musí si p&íslu%n# hrá" p&esto jednu kartu vybrat.  
To m'$e b#t rozhodující pro vít!zství (viz “Konec hry ”)!
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P%íklad: hrá'i vynesli následující karty:

V závislosti na tom, zda je den  
nebo noc, je kolo vyhodnoceno  
následovn!:

Den: ukazuje-li "asová karta slunce, je vít%znou barvou 
oran'ová – celkov$ sou"et=21. Matou& s nejvy&&í hodnotou si 
m#!e vzít jako první jednu kartu, následuje Ur&ula. 

Noc: ukazuje-li "asová karta m%síc, je vít%znou barvou modrá 
– celkov$ sou"et=6. Pouze Irena si m#!e vzít jednu kartu. 

5. Úklid a lízání karet

V&echny karty, které jsou je&t% vylo!ené na stole, se dají na 
odkládací hromádku. Ka!d$ hrá" si vytáhne dv$ karty. 
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(asová karta z#stává le!et beze zm%n. Nyní za"íná dal&í kolo 
tak, jak je popsáno v bod% 1.

Konec hry: 

Pokud se v&echny karty z balí"ku spot'ebovaly, 
hraje se je&t% jedno poslední kolo. Poté hra kon"í. 
Ka!d$ hrá" si spo"ítá hv%zdy na sv$ch nasbíran$ch 
kartách. Hrá" s nejvy&&ím po"tem hv%zd vyhrává.

P'i shodném nejvy&&ím po"tu hv%zd vyhrává hrá", kter$ 
nasbíral nejvíce karet. Pokud i nadále mají hrá"i shodn$ po"et 
nasbíran$ch karet, hra má vít%z# více.

Facebook.com/PiatnikCZ
Instagram.com/piatnikczNajdete nás na

Z d'vodu lep%í srozumitelnosti 
se vyh#báme sou"asnému 
pou$ívání mu$sk#ch a $ensk#ch 
jazykov#ch tvar'. Ve%kerá 
ozna"ení osob platí stejn! pro 
ob! pohlaví.

Pokud máte dotazy nebo p'ipomínky ke h'e 
„Day & Night“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K)Vypichu 1087, 
CZ-252 19 Rudná, 
www.piatnik.cz, info@piatnik.cz
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