
KOSTKY JSOU (S)VRŽENY
Rychlá a zábavná hra s kostkami. Spoj 6 různých ba-
rev, nebo 6 čísel do jedné řady jako první a jsi vítěz. 
Mám 3, 4, 5, 6 a chybí mi 1 a 2. Née o 4 mě právě při-
pravil protihráč! Házej rychle, házej správně, jen tak 
se ti podaří vyhrát.

CÍL HRY:
Cílem hry je jako první spojit šest kostiček 
v přímé lince v tabulce hráče.

HRA OBSAHUJE:
24 bodových kostek v 6 barvách, 4 kartonové 
tabulky hráče, 125 dřevěných kostiček

PŘÍPRAVA HRY:
Před první hrou opatrně vyloupejte mřížku z tabulek 
hráče. Každý hráč si vezme tabulku hráče a 6 bodo-
vých kostek, každou v jiné barvě a položí si to před 
sebe. Doprostřed stolu se dá hromádka dřevěných 
hodnotících kostiček jako společná zásoba.
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HODNOCENÍ KOLA:
Pokud máte před sebou dvě nebo více kostek stejné 
hodnoty, budou odstraněny a nejsou zahrnuty do 
hodnocení. Každou další kombinaci barvy a čísla na 
kostce, kterou jste hodili, si vyznačíte ve své tabulce 
hráče dřevěnou kostičkou na místě odpovídající prů-
niku barvy a čísla v mřížce tabulky. Pokud již toto mís-
to máte plné z předchozích kol, další kostičku tam ne-
dáváte. Místo toho můžete kterémukoli z hráčů, který 
má stejné místo obsazené, jeho kostičku z tabulky 
hráče odstranit a vrátit zpět do společné zásoby.

DALŠÍ KOLO SE ZAHÁJÍ SPOLEČNÝM 
ODPOČÍTÁNÍM „TŘI, DVA, JEDNA, TEĎ“.

KONEC HRY:
Hráč, kterému se podaří spojit horizontálně, vertikál-
ně nebo úhlopříčně 6 kostiček v přímé lince na své 
tabulce hráče, vyhrává.

Autor: Martin Nedergaard Andersen

PRAVIDLA HRY:
Hra se hraje v několika kolech, dokud někdo nezvítězí.
V každém kole hází všichni hráči své kostky současně. 
Hráči si dávají stranou kostky, které si vybrali a doha-
zují ty zbylé tak dlouho dokud jeden z nich nemá hoze-
ných 6 různých čísel. V tu chvíli zakřičí „stop“ a všichni 
hráči se musí zastavit. Hráč, který sedí po levici hrá-
če, který řekl „stop“ začne s vyhodnocením kola, pak 
následují ostatní hráči ve směru hodinových ručiček 
a končí hráčem, který kolo zastavil.

PŘÍKLAD: 
Ve chvíli, kdy se hra zastavila Petr má hozeno, 
bílou a žlutou jedničku, černou dvojku, mod-
rou trojku, zelenou čtyřku a červenou šestku. 
Žlutá a bílá kostka mají na sobě stejné číslo, 
takže ty se před hodnocením vyřadí. Ostatní 
kostky se vyznačí na tabulce hráče pomocí 

dřevěných kostiček.
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KOCKY SÚ (Z)HODENÉ
Rýchla a zábavná hra s kockami. Spoj 6 rôznych farieb 
alebo 6 čísel do jedného radu ako prvý a si víťaz. Mám 
3, 4, 5, 6 a chýba mi 1 a 2. Nieé, o 4 ma práve pripra-
vil protihráč! Hádž rýchlo, hádž správne, iba tak sa ti 
podarí vyhrať.

CIEĽ HRY:
Cieľom hry je ako prvý spojiť šesť malých kociek 
v priamej línii v tabuľke hráča.

HRA OBSAHUJE:
24 bodových kociek v 6 farbách, 4 kartónové 
tabuľky hráča, 125 malých drevených kociek

PRÍPRAVA HRY:
Pred prvou hrou opatrne vylúpnite mriežku z tabuliek 
hráča. Každý hráč si zoberie tabuľku hráča a  6 bo-
dových kociek, každú v inej farbe a položí si ich pred 
seba. Doprostred stola sa dá kôpka malých dreve-
ných hodnotiacich kociek ako spoločná zásoba.

 



HODNOTENIE KOLA:
Pokiaľ máte pred sebou dve alebo viac kociek rovna-
kej hodnoty, budú odstránené a nie sú zahrnuté do 
hodnotenia. Každú ďalšiu kombináciu farby a čísla na 
kocke, ktorú ste hodili, si vyznačíte vo svojej tabuľke 
hráča malou drevenou kockou na mieste zodpoveda-
júcom prieniku farby a čísla v mriežke tabuľky. Pokiaľ 
už toto miesto máte plné z predchádzajúcich kôl, ďal-
šiu malú kocku tam nedávate. Namiesto toho môže-
te ktorémukoľvek z hráčov, ktorý má rovnaké miesto 
obsadené, jeho malú kocku z tabuľky hráča odstrániť 
a vrátiť späť do spoločnej zásoby.

ĎALŠIE KOLO SA OTVORÍ SPOLOČNÝM 
ODPOČÍTANÍM „TRI, DVA, JEDNA, TERAZ“.

KONIEC HRY:
Hráč, ktorému sa podarí spojiť horizontálne, vertiká-
lne alebo uhlopriečne 6 malých kociek v priamej línii 
na svojej tabuľke hráča, vyhráva.

Autor: Martin Nedergaard Andersen

PRAVIDLÁ HRY:
Hra sa hrá v niekoľkých kolách, pokiaľ niekto nevyhrá. 
V každom kole hádžu všetci hráči svoje kocky súčas-
ne. Hráči si dávajú bokom kocky, ktoré si vybrali a do-
hadzujú tie zvyšné tak dlho, pokiaľ jeden z nich nemá 
hodených 6 rôznych čísel. V  tú chvíľu zakričí „stop“ 
a všetci hráči sa musia zastaviť. Hráč, ktorý sedí po ľa-
vici hráča, ktorý povedal „stop“, začne s vyhodnotením 
kola, potom nasledujú ostatní hráči v smere hodino-
vých ručičiek a končí hráčom, ktorý kolo zastavil.

PRÍKLAD: 
Vo chvíli, keď sa hra zastavila, Peter má 

hodené bielu a žltú jednotku, čiernu dvojku, 
modrú trojku, zelenú štvorku a červenú 
šestku. Žltá a biela kocka majú na sebe 

rovnaké číslo, takže tie sa pred hodnotením 
vyradia. Ostatné kocky sa vyznačia v tabuľke 
hráča pomocou malých drevených kociek.
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