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NÁVOD

VOKO BERE
Hra pro: 2 - 6 hráãÛ
Vûk:
6 - 99
Délka hry: 15 minut

CZ

Hra obsahuje:
1 bodov˘ herní plán
10 bíl˘ch figurek
40 ãerven˘ch figurek
1 plastov˘ sáãek
1 plastov˘ ãep
1 záznamovou tabulku
1 ãesk˘ a slovensk˘ návod ke hﬁe

„VOKO BERE“ je hra jako stvoﬁená pro kaÏdou dûtskou i dospûlou párty. Nejvíce v této
hﬁe záleÏí na ‰ikovnosti hráãe, a tak i mal˘ hráã má stejné ‰ance na v˘hru jako dospûl˘.
Cíl hry:

Cílem hry je získat co nejrychleji pﬁesnû 21 bodÛ
tzv. „VOKO“ dovedn˘m umísÈováním figurek.
Komu se to povede jako prvnímu, stává se vítûzem.
Zaãátek hry:
Na zaãátku kaÏdé hry hráãi umístí vyseknut˘ herní
plán s otvorem na plastov˘ ãep a ustálí ho do
roviny. Do pﬁipravené tabulky nadepí‰í jména
hráãÛ. V‰echny ãervené a bílé figurky dají do
plastového sáãku a protﬁepou.
Nejstar‰í hráã zahajuje hru. Ostatní pak pokraãují
ve hﬁe po smûru hodinov˘ch ruãiãek. Hráã vÏdy
vyloví ze sáãku jednu figurku a snaÏí se ji umístit
na co nejv˘hodnûj‰í bodové pásmo. Hráã v‰ak
musí zvolit takové umístûní, aby dosáhl co nejvíce
bodÛ, ale zároveÀ dát pozor, aby mu figurka
(figurky) nespadla dolÛ. Pokud Ïádná figurka
nespadne, zapí‰e si hráã do své tabulky pﬁíslu‰n˘
poãet bodÛ. Pokud figurka (figurky) spadnou,
zapí‰e si hráã –10 trestn˘ch bodÛ. Pokud je
figurka umístûná tak, Ïe stojí na dvou bodov˘ch
pásmech, zapoãítá si hráã niÏ‰í bodovou hodnotu.
TAKTIKA:
Vytáhne-li hráã ze sáãku figurku bílou, mÛÏe se
rozhodnout, zda tuto figurku pouÏije hned, anebo
aÏ v pﬁí‰tím tahu. Rozhodne-li se pro pouÏití
v dal‰ím tahu, figurku si ponechá a ve hﬁe pokraãuje dal‰í hráã. Hráã, kter˘ si z pﬁedchozího tahu

ponechal bílou figurku, vytáhne v dal‰ím tahu
nejprve novou figurku ze sáãku. Poté se snaÏí obû
figurky umístit najednou tak, Ïe fungují proti
sobû jako závaÏí. Tím mÛÏe hráã dosáhnout
vût‰ího bodového zisku.
Hráã, kter˘ dosáhne jako první 21 bodÛ, vykﬁikne
„VOKO“ a vítûzí v daném kole.
Hru lze hrát na nûkolik kol, kde se pﬁedem urãí
potﬁebn˘ poãet vítûzství. Za kaÏdé vítûzství v kole
mÛÏe hráã obdrÏet drobnou v˘hru (napﬁ. bonbon
apod.).
Hru lze rÛznû obmûÀovat:
„Voko naruby“ – úkolem hry je dosáhnout co
nejménû bodÛ. Kdo jako první dosáhne 21 bodÛ
(a více), prohrál a ostatní hráãi si spoãítají své
body. Kdo získal ve hﬁe nejménû bodÛ, vyhrává.
(U této hry mÛÏe platit dohoda, Ïe hráã kter˘
prohrál, dá „fant“ vítûzi kola, apod.) Pokud pﬁi
této variantû hry dojde k pádu figurky (figurek)
z desky, hráã si pﬁipoãítá +10 trestn˘ch bodÛ.
VÏdy je v‰ak potﬁeba se pﬁed zaãátkem hry
shodnout na pravidlech a podobû odmûn ãi fantÛ.

Pﬁejeme Vám hodnû zábavy a radosti ze hry.
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NÁVOD

OKO BERIE
Hra pre: 2 - 6 hráãov
Vek:
6 - 99
DæÏka hry: neobmedzene

SK

Hra obsahuje:
1 bodov˘ herní plán
10 bielych figúriek
40 ãerven˘ch figúriek
1 plastov˘ sáãok
1 plastov˘ ãep
1 záznamová tabuºka
1 ãesk˘ a slovensk˘ návod ku hre

„OKO BERIE“ je hra ako stvorená pre kaÏdodennú detskú a dospelú párty. Najviac v tejto hre
záleÏí na ‰ikovnosti hráãa, a tak aj mal˘ hráã má rovnakú ‰ancu na v˘hru ako dospel˘.
Cieº hry:
Cieºom hry je získaÈ ão najr˘chlej‰ie presne 21
bodov tzv. „OKO BERIE“ premyslen˘m umiestÀovaním figúriek. Komu sa to podarí ako prvému,
stáva sa víÈazom.
Zaãiatok hry:
Na zaãiatku kaÏdej hry hráãi umiestnia vyseknut˘
hern˘ plán s otvorom na plastov˘ ãap a ustáli ho
do roviny. Do pripravenej tabuºky sa napí‰u mená
hráãov. V‰etky ãervené a biele figúrky sa dajú do
plastového sáãku a premie‰ajú.
Najstar‰í hráã zahajuje hru. Ostatn˘ potom
pokraãujú v hre po smere hodinov˘ch ruãiãiek.
Hráã vÏdy vyloví zo sáãku jednu figúrku a snaÏí sa
ju umiestniÈ na ão najv˘hodnej‰ie bodové pásmo.
Hráã v‰ak musí zvoliÈ také umiestnenie, aby
dosiahol ão najviac bodov, ale zároveÀ musí daÈ
pozor, aby mu figúrka (figúrky) nespadla dole.
Pokiaº Ïiadna figúrka nespadne, zapí‰e si hráã do
svojej tabuºky príslu‰n˘ poãet bodov. Pokiaº
figúrka (figúrky) spadnú, zapí‰e si hráã –10 trestn˘ch bodov. Pokiaº je figúrka umiestnená tak, Ïe
stojí na dvoch bodov˘ch pásmach, zapoãíta
si hráã niÏ‰iu bodovú hodnotu.
TAKTIKA:
Ak si hráã vytiahne zo sáãku bielu figúrku, môÏe
sa rozhodnúÈ, ãi túto figúrku pouÏije hneì, alebo
aÏ nasledujúcom Èahu. Ak sa rozhodne pre pouÏitie

v nasledujúcom Èahu, figúrku si ponechá a v hre
pokraãuje ìal‰í hráã. Hráã, ktor˘ si z predchádzajúceho Èahu ponechal bielu figúrku, vytiahne zo
sáãku v ìal‰om Èahu najprv novú figúrku zo sáãku.
Potom sa snaÏí obidve figúrky umiestniÈ naraz
tak, Ïe fungujú proti sebe ako závaÏie. Tím môÏe
hráã dosiahnuÈ väã‰ieho bodového zisku. Hrá,
ktor˘ dosiahne ako prví 21 bodov, vykríkne
„OKO“ a víÈazí v danom kole.
Hru je moÏné hraÈ na niekoºko kôl, kde sa vopred
urãí potrebn˘ poãet víÈazstiev. Za kaÏdé víÈazstvo
v kole môÏe hráã drobnú v˘hru ( napr. cukrík
apod. )
?
?
?
?
Pokiaº pri tejto variante hry príde k pádu figúrky
z herného plánu, hráã si pripoãíta +10 trestn˘ch
bodov.
VÏdy je v‰ak potrebné sa pred zaãiatkom hry
dohodnúÈ na pravidlách, odmenách ãí in˘ch
drobnostiach.

Prajeme Vám veºa zábavy a radosti z hry.

