
Herní materiál:
 • herní plocha

 • 25 herních kamenů
se symboly

 • 4 kartonové
hůlky

 • pravidla

Cíl hry
Hráči se snaží získat umisťováním svých herních 
kamenů na herní plochu co nejvíce bodů.

Příprava hry
Každý hráč si vylosuje z krabice 5 kamenů a položí je 
před sebe. Kameny může položit tak, aby protihráči 
neviděli na symboly, které na nich jsou. Doprostřed 
stolu položte herní plochu. Každý hráč si vybere ba-
revnou hůlku, kterou bude požívat pro počítání bodů 
na okraji krabice.

Průběh partie
1. První partii začíná hráč, který má v nejbližší době 
narozeniny. Ten z krabice vytáhne náhodný kámen 
a podle své úvahy ho umístí symbolem nahoru do libo -
volného otvoru v herní ploše.

2. Ten samý hráč poté zahraje jeden kámen z těch, 
které má před sebou. Za tah si započítá body podle 
pravidel pro bodování. Na závěr svého tahu si z kra-
bice vylosuje další kámen (aby jich měl pět).

3. Dále pokračuje hráč po jeho levici podle směru hodi-
nových ručiček. Ten také zahraje jeden svůj kámen, 
za počte si body a vylosuje si další kámen z krabice.

4. Partie pokračuje stejným způsobem, dokud se her-
ní plocha nezaplní. Celá hra se skládá z tolika partií, 
kolik hráčů hraje (aby každý začínal jednu partii).

Bodování
Pro značení počtu bodů se používá hůlka při pnutá 
na okraj spodního dílu krabice. Hráč si započítává 
za  svůj tah tolik bodů, kolik shodných ka me nů je 
v „obrazci“, je hož je právě zahraný ká men součástí. 
Hráč při svém tahu nahlas určí, zda chce brát body 
za obrazec tvořený kameny shodné barvy, nebo se 
shodnými symboly. Obrazcem rozu míme skupinu 

Logika

„BABI, DĚDO, HRAJEME“ je uni kátní her-
ní série, která má hned několik po  slání. 
Po  máhá seniorům procvičovat kog ni      tivní 
funkce mozku. Ty je totiž dobré s vyšším 
věkem tréno vat. Spojuje gene race, které 
se jinak většinou míjí, a zároveň je výbor-
ným způsobem, jak si společně užít dob-
rou zábavu.

3 body za symbol 
nebo 2 body za barvu

herní plocha

25 herních kamenů

4 kartonové



kamenů stejné barvy či se stejným sym bolem, kte-
ré spolu sousedí (vodorovně, svisle i  úhlopříč ně). 
Do počtu kamenů v obrazci se započítává i hrá čem 
právě zahraný kámen. Pokud hráč za hrál svůj ká-
men do rohového po le, připočítá si jeden bod navíc.

Double
Jednou během každé partie může hráč svůj tah mi mo-
řádně obodovat. V ta ko vém případě pronese nahlas 
„double“ a  započítá si body jak za obrazec shodné 
barvy, tak za obrazec se shodnými symboly.

Konec hry a určení vítěze
Hra končí po odehrání počtu partií, který odpovídá 
počtu hráčů (2 hráči = 2 partie, 3 hráči = 3 partie atd.). 
Vítězí hráč, který získal nejvíce bodů.

Verze pro 1 hráče
Hraje se podle stejných pravidel jako při hře více 
hráčů s následujícími úpravami  : Hráč hraje tah za 
tahem a takto odehraje všechny herní kameny.
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BODY    HODNOCENÍ
méně než 70 Nic moc, to zvládnete lépe.
70–79  Ujde to.
80–89  Dost dobré.
90–94  Krásný výkon.
95–99  Nezkusíte vstoupit do Mensy ?
100–104  Geniální výkon !
105 +  Jste nejepší na světě !

Hlavolamy
Připravte si herní plochu. Pokud chcete začít jedno-
duchou verzí, hrajte jen s devít i kameny. Vyberte je tak, 
aby byly od každé barvy tři a měly stejné symboly. Tedy 
například tři žluté, tři červené a  tři zelené, vždy jeden 
od každé barvy se srdcem, hvězdičkou a listem. Kameny 
dejte do krabičky, tři si vylosujte a položte před sebe. Pak 
vylosujte z krabičky kámen a umístěte ho do středního 
pole. Do jeho sousedství zahrajte jeden z kame nů ležících 
před vámi. Pak si vylosujte kámen tak, aby před vámi le-
žely vždy tři kameny. Úkol je postupně umíst it všech de-
vět kamenů do herní plochy 3 × 3 pole tak, aby v žádném 
sloupci ani žádné řadě nebyly kameny shodné barvy, ani 
se shodným symbolem. Pokud jste to zvládli, zkuste podle

stejných pravidel vyřešit i  hlavolam 5 × 5 polí se všemi 
kameny ze hry. Stále platí, že v žádném sloupci ani řadě 
nesmí být na kamenu shodná barva ani shodný symbol.


