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CZ

Kdo umí dobře žonglovat se slovy a slabikami?
A kdo dokáže nejrychleji a správně vyřešit zadaný úkol?

To se brzy dozvíme v této zábavné a výbušné karetní
hře ze série Tik Tak Bum.

Karetní hra na motivy výbušného bestselleru
od Brada Rosse a Mike Hirtleho

OBSAH HRY:
112 karet 1 pravidla hry

KARTY:
Karty jsou ve čtyřech různých barvách, očíslované od 1 do
7. Na každé kartě je znázorněný také jeden ze tří symbolů,
který určuje druh zadaného úkolu:
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Kategorie:
řekněte slovo, které odpovídá požadované kategorii.
Příklad: barva - možná slova: modrá, žlutá, růžová, zelená atd.

Slovo:
řekněte slovo, které obsahuje kombinaci písmen v uvedeném
pořadí kdekoli ve slově.
Příklad: ART - možná slova: karta, artikl, start atd.

Rým:
řekněte slovo, které se rýmuje se slovem na kartě.
Příklad: stánek - možná slova: vánek, spánek atd.

CÍL HRY
Cílem je zbavit se co nejrychleji vlastních karet tak, že rychle řeknete slovo,
které odpovídá zadanému úkolu. Jen tak můžete kartu odložit. Tato karta
však musí mít stejnou barvu nebo stejné číslo jako vyložená karta!

PŘÍPRAVA HRY
Karty dobře zamíchejte a každému hráči rozdejte 7 karet lícem dolů.
Rozdané karty si vezměte do ruky a podívejte se na ně. Zbylé karty položte
lícem dolů do balíčku na lízání doprostřed stolu.

PRŮBĚH HRY
Určete hráče, který zahájí první kolo hry. Tento hráč si vezme vrchní kartu
z balíčku a rychle ji vyloží lícem nahoru doprostřed stolu tak, aby ji všichni
dobře viděli. Tato karta tvoří základ odkládací hromádky.
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Od této chvíle hrajete všichni současně, kromě hráče, který kartu otočil
(viz hráč s kontrolní funkcí)! Teď musíte rychle říci slovo, které splňuje
úkol na vyložené kartě. Pouze hráč, který nejrychleji řekne správné
slovo, může poté vyložit jednu ze svých karet v ruce na odkládací
hromádku. To je však povoleno pouze v případě, že karta má buď

stejnou barvu NEBO stejné číslo
jako vrchní karta na odkládací hromádce.

Na nově vyložené kartě je zadání aktuálního úkolu pro následující kolo.
Musíte znovu rychle vymyslet slovo, které splňuje zadaný úkol na této kartě
a tak dále. I zde platí: hráč, který kartu vyložil, nesmí hrát a automaticky
přebírá kontrolní funkci v dalším kole!

Poznámka: je užitečné, když hráč při vykládání karty přečte nový
úkol nahlas, aby ostatní hráči mohli reagovat současně.

Hráč s kontrolní funkcí
Pokud ve hře začínáte nebo během hry vyložíte kartu na odkládací
hromádku, automaticky přebíráte roli hráče s kontrolní funkcí.
Následujícího kola se nesmíte aktivně účastnit, pouze hlídáte průběh hry.
Teprve tehdy, když někdo vyloží novou kartu, můžete znovu zkusit štěstí
a zúčastnit se řešení nového úkolu.

Vaším úkolem je rozhodnout:

který z hráčů vyloží kartu, když současně více hráčů řekne správné slovo,

zda je nejrychleji řečené slovo platné a odpovídá zadání. Pokud je
slovo neplatné, musí si hráč vzít za trest do ruky dvě karty z balíčku.
Následně může odložit svou kartu druhý nejrychlejší hráč.
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Hra končí, jakmile některý z hráčů vyloží svou poslední kartu. Tento hráč vyhrává.

Platná a neplatná slova
Povoleno je každé slovo v českém jazyce, včetně vlastních jmen a názvů
značek a také cizích slov, která byla do češtiny převzata.

Názvy televizních seriálů, písní, knih, filmů, pohádek či osob atd. se
mohou skládat i z několika slov.

Exploze!
K explozi dojde, když sice nejrychleji pojmenujete slovo, které
odpovídá zadání, ale nemáte v ruce kartu se stejnou barvou nebo
číslem, kterou můžete vyložit. V tomto případě si musíte za trest vzít
do ruky dvě karty z balíčku. Poté si vezměte další kartu z balíčku
a položte ji lícem nahoru na odkládací hromádku. Na této kartě je
zadaný nový úkol. V tomto kole přebíráte roli hráče s kontrolní funkcí.

Ticho
Pokud v kole nepadne žádné slovo, protože žádný z hráčů nemá v ruce
vhodnou kartu na vyložení, vytáhne hráč nalevo od hráče s kontrolní funkcí
novou kartu z balíčku a položí ji lícem nahoru na odkládací hromádku jako
nový úkol. Současně převezme kontrolní funkci, dokud některý z hráčů
nevyloží kartu z ruky.

KONEC HRY:

Máte-li dotazy nebo připomínky
ke hře "Tik Tak Bum Pocket",
prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o.,
K Vypichu 1087, CZ-252 19 Rudná
info@piatnik.cz
www.piatnik.cz

Najdete nás na:

www.facebook.com/PiatnikCZ

Instagram.com/piatnikcz

Youtube.com/c/PiatnikSpiele


