vlaada chvátil

krycie mená
obrázky

videonávod
(v angličtine)

KRYCIE MENÁ: OBRÁZKY

Čo znamenajú tie divné symboly na mape? Označujú miesta stretnutia špiónov s tajnými agentmi!
Iba superšpióni poznajú identitu agenta na konkrétnom mieste. Ich operatívne tímy sa tajné miesta
stretnutí dozvedajú prostredníctvom zakódovaných správ. Musia byť šikovní, veď chyba v dekódovaní
môže viesť k nepríjemnému stretu s nepriateľským agentom. Alebo dokonca nájomným vrahom!
Oba tímy sa snažia kontaktovať všetkých svojich agentov, ale ako prvému sa to podarí iba jednému.

PRÍPRAVA HRY

Hráči sa rozdelia na dve približne rovnako
početné a zdatné skupiny. Najbežnejší variant hry počíta s aspoň štyrmi hráčmi (dva
tímy po dvaja hráči).

operatíva

Tímy predstavujú dve špionážne jednotky – modrú a červenú. Každý tím si medzi sebou zvolí jedného hráča, tzv. superšpióna, ktorý hrá za administratívu. Len
administratíva pozná identity všetkých
agentov na kartách. Administratíva
oboch tímov zaujme miesta na jednej
spoločnej strane stola. Ostatní hráči
sa usadia na druhú stranu oproti nim.
Hráči tvoria špiónov v teréne – operatívu.
Náhodne vyberte 20 kariet obrázkov
a rozložte ich na stole do mriežky 5 × 4. Karty kódujú miesta, na
ktorých sa má operatíva stretnúť
s agentmi.
V ľavom hornom rohu každej karty je malá značka, ktorá slúži na
správnu orientáciu kariet.

n a

superšpióni

Už viete hrať hru Krycie mená?
Tak môžete pokračovať rovno na strane 11.
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KARTA KĽÚČA
Každá hra má vlastný kľúč určujúci identitu agentov na jednotlivých
miestach. Superšpióni spoločne
náhodne vylosujú jednu kartu kľúča a umiestnia si ju medzi seba do
stojana tak, aby bola orientovaná
rovnako ako mriežka 5 × 4 obrázkov. Karta nemá danú
vrchnú ani spodnú stranu, jej natočenie bude náhodné.
Obaja superšpióni musia dobre na kartu vidieť a ostatní
hráči naopak nesmú jej lícovú stranu ani zahliadnuť.
Kľúč zodpovedá mriežke obrázkov rozloženej na stole. Modré políčka (miesta s modrými agentmi) odpovedajú obrázkom, ktoré má uhádnuť modrý tím (modrá operatíva), červené zase červený tím (červená operatíva). Béžové políčka predstavujú náhodných okoloidúcich a čierne políčko je nájomný vrah.

ZAČÍNAJÚCI TÍM
Modré, prípadne červené svetlá na okrajoch karty kľúča určujú tím, ktorý hru začína. Tento
tím musí uhádnuť 8 obrázkov, súperi 7 obrázkov. Začínajúci tím dostane od svojho superšpióna nápoveď ako prvý.

KARTY AGENTOV
7 červených
agentov

7 modrých
agentov
Karty červených agentov umiestnite na kôpku
pred červeným superšpiónom. Kôpku kariet modrých agentov položte pred modrého superšpióna.
Tímy tak ľahko rozpoznajú, za ktorú farbu hrajú.
Začínajúci tím musí uhádnuť o jeden obrázok viac, takže potrebuje jednu kartu agenta
navyše. Otočte kartu dvojitého agenta správnou farbou nahor a pridajte ju k agentom začínajúceho tímu. Dvojitý agent nemá žiadnu
zvláštnu funkciu.

1 dvojitý
agent

4 náhodní
okoloidúci
1 nájomný
vrah

Karty náhodných okoloidúcich a nájomného vraha uložte na dosah administratív.
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PREHĽAD HRY

KONTAKTOVANIE OSOBY

Superšpióni sa striedajú v dávaní jednoslovných
nápovedí. Snažia sa zvoliť nápoveď tak, aby
sa vzťahovala k jednému no prednostne viacerým obrázkom miest ich farby. Operatíva sa
snaží uhádnuť, čo mal ich superšpión na mysli
a uhádnuť obrázky. Po každom kontakte – dotknutí sa vybraného obrázka – odhalí superšpión
pravú identitu človeka na danom mieste. Ak je
to agent farby hádajúceho tímu, operatíva môže
pokračovať v hádaní. V opačnom prípade je na
ťahu súper.

Tím sa pokúša zistiť, na ktoré obrázky sa superšpión nápoveďou práve teraz odvoláva. Operatíva sa dohovára, druhý tím im do toho môže
dávať zavádzajúce zdôvodnenia, prečo to áno
a iné nie. Administratíva však musí zachovať
kamennú tvár a ani brvou nenaznačiť súhlas či
nesúhlas. Ktokoľvek z operatívy tímu môže potvrdiť spoločné rozhodnutie tým, že sa prstom
dotkne zvoleného obrázka. (Akoby poklepe človeka z dohodnutého miesta po ramene.)

Tím, ktorý ako prvý kontaktuje všetkých agentov svojej farby, zaslúžene zvíťazí.

Superšpión zakryje vybraný obrázok príslušnou
kartou, čím odhalí, kto sa na danom mieste nachádza:

STRIEDANIE SA NA ŤAHU
Tímy sa striedajú na ťahu. (Začínajúci tím je určený farebnými svetlami na okrajoch karty kľúča.) V každom ťahu smie superšpión dať iba jednu nápoveď a operatíva musí aspoň raz hádať.

•	Ak sa hráč dotkol obrázka, ktorý patrí jeho
tímu, superšpión ho prekryje agentom vo
farbe tímu. Tím smie pokračovať v hádaní
(ale nedostáva novú nápoveď).

NÁPOVEĎ

•	Ak sa hráč dotkol miesta náhodného okoloidúceho, superšpión obrázok prekryje kartou náhodného okoloidúceho. Ťah tímu sa
okamžite skončil.

Úlohou superšpióna je dať takú nápoveď, ktorá
sa nejakým spôsobom vzťahuje k (čo najviac)
obrázkom jeho tímu. Teda tým, ktoré sú na karte kľúča označené farbou jeho tímu. Nápoveď sa
skladá z práve jedného slova, ktoré sa vzťahuje
k obrázkom, a jedného čísla. Číslo udáva, koľko
miest (obrázkov) slovo označuje.

•	
Ak sa hráč dotkol obrázka, ktorý patrí
súperom, superšpión ho prekryje agentom
vo farbe tímu súpera. Ťah tímu sa okamžite
skončil. (Navyše súperi získali výhodu odhalenia jedného svojho obrázka.)

Príklad: Dobrá nápoveď k týmto dvom obrázkom by mohla byť evolúcia, 2.

•	Ak sa hráč dotkol miesta s nájomným vrahom, kartu prekryte čiernou kartou s vrahom, hra končí. Tím, ktorý kontaktoval
nájomného vraha, okamžite prehral.

Samozrejme môžete napovedať iba k jednému
obrázku (klokan, 1), ale viac zábavy určite zažijete, ak sa pokúsite nájsť slovo spoločné pre
dva či viac obrázkov. Nájsť spoločnú nápoveď
pre 4 a viac obrázkov je naozajstná výzva.
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Koniec ťahu

KONIEC HRY

V rámci ťahu má tím k dispozícii vždy presne jednu nápoveď a určitý počet pokusov hádania. Ak
sa operatíva prvým pokusom strafí do jedného
z vlastných obrázkov, môže znova hádať. Ak je
aj druhý pokus úspešný, môže hádať tretí raz atď.
Ťah končí:
•	keď operatíva označí obrázok, ktorý nepatrí
ich tímu,
•	keď sa operatíva rozhodne, že už viac nechce hádať,
•	alebo keď operatíva úspešne vyčerpala všetky pokusy. V každom ťahu má operatíva
k dispozícii toľko pokusov ako je číslo v nápovedi plus jedna.
Ak teda superšpión povie napríklad evolúcia, 2,
môže tím v danom ťahu hádať najviac trikrát.
V prvom kole pokus navyše zrejme nevyužijete,
ale neskôr v hre môže byť veľmi užitočný. Môže
sa totiž stať, že k niektorej nápovedi neuhádnete
všetky obrázky. K týmto zostávajúcim obrázkom
sa môžete vrátiť v ďalších kolách – môžete ich
dohádavať navyše k tým, ku ktorým sa vzťahuje
aktuálna nápoveď (alebo dokonca miesto nich).
Príklad nájdete na nasledujúcej strane.

Hra končí, keď zakryjete všetky obrázky jedného tímu. Tento tím víťazí.
Je možné zvíťaziť aj v ťahu súpera, ak súper
omylom označí váš posledný chýbajúci obrázok.
Hra skončí predčasne, ak operatíva kontaktuje
nájomného vraha. Tento tím prehráva.

Príprava ďalšej hry
Chcú si aj ďalší vyskúšať hrať za administratívu?
Príprava druhej partie je ešte jednoduchšia. Odstráňte karty agentov z obrázkov. Pripravte ich
opäť na kôpky. Obrázky pretočte na druhú stranu, vylosujte novú kartu kľúča a môžete hrať.

KAMENNÁ TVÁR
farby, superšpión ho bez mihnutia oka prekryje,
ako keby presne toto bolo napovedané.

Rola superšpióna vôbec nie je jednoduchá. Očakáva sa od neho, že nikdy nedá najavo emócie,
súhlas, či nesúhlas. Aj keby jeho tím trepal koniny, správny špión nehne ani brvou.

Operatíva by sa pri hádaní mala sústrediť na
stôl. Nepokúšajte sa nadväzovať očný kontakt
so superšpiónom – vyhnete sa tak nechceným
nonverbálnym nápovediam.

Superšpión by nemal uprene hľadieť na niektorú
časť mriežky z obrázkov. Po prezretí karty kľúča
a obrázkov už by sa žiadneho obrázku nemal
dotknúť (napríklad aby si ho lepšie prezrel).

Celá nápoveď sa musí skladať výhradne z jedného slova a číslovky. Nemôžete ju dopĺňať ďalším komentárom ako napr.: „Neviem, či to pochopíte,” a pod. Predstavte si, že ju posielate po
poštovom holubovi. Čokoľvek, čo sa takto nedá
poslať, nesmie byť súčasťou nápovede. (Napríklad grimasa, tón hlasu, cudzí prízvuk, hlasitosť,
intonácia…)

Kým sa jeho tím radí, nemal by siahať pre žiadnu kartičku. Až keď niekto z tímu označí obrázok, ho superšpión overí pomocou karty kľúča
a prekryje príslušnou farbou. Niekedy operatíva
označí obrázok, ktorý superšpión svojou nápoveďou nemyslel. Aj keby bol obrázok správnej
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PRÍKLAD

Červený tím začína.

Na ťahu je opäť červený tím.

Superšpión červených chce dať nápoveď k týmto dvom obrázkom:

Ďalšia nápoveď pre červený tím je hviezda, 2.
Operatíva vidí niekoľko možností:

Povie evolúcia, 2.
Jeho tím si myslí, že by sa nápoveď mohla týkať
týchto dvoch obrázkov:

Myslí si, že obrázok s raketou bude pravdepodobne správne, takže najprv označia tento.
Superšpión obrázok zakryje kartou červeného
agenta, takže operatíva smie hádať ďalej. Nemôžu sa rozhodnúť medzi zvyšnými dvomi obrázkami. Ale sú si istí, že obrázok s prechodom
odkazuje na evolúciu, takže sa ho dotknú. Superšpión ho zakryje červeným agentom.

Chcú hádať oba, ale najprv sa dotknú obrázku
vľavo. Tam sa žiaľ skrýva náhodný okoloidúci,
takže k druhému pokusu sa nedostanú. Na ťahu
je modrý tím.
Superšpión modrého tímu dá nápoveď ovocie, 3. Jeho tím úspešne uhádne všetky tri obrázky.

Červený tím správne uhádol dva obrázky, čo
je číslo určené nápoveďou hviezda, 2. V tomto
ťahu môžu hádať ešte jeden raz. Môžu skúsiť
nájsť druhý obrázok k nápovedi hviezda alebo
druhý obrázok k nápovedi evolúcia. Tak isto sa
môžu rozhodnúť skončiť a odovzdať slovo modrému tímu.
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PLATNÉ NÁPOVEDE

Nápoveď má byť práve jedno slovo (ľubovoľného slovného druhu či tvaru). Viacslovné spojenia
nie sú dovolené. V prípade pochybností sa pred
vyslovením nápovede spýtajte druhého superšpióna. Ak nápoveď schváli, je platná.

Spev, cudzie prízvuky a cudzie slová sú vo
všeobecnosti zakázané. Teda ak sa vaša skupina nedohodne, že ich chce používať. Len si
uvedomte, že použiť francúzsky prízvuk ako nápoveď na Eiffelovku je šikovné a vtipné iba raz.

Hry so slovami akéhokoľvek druhu sú povolené. Môžete teda pokojne použiť slovo výr ako
nápoveď k obrázku so sovou i šachovou vežou
vo zvírenej vode. Potom už len musíte dúfať, že
to váš tím pochopí.

Môžete sa tiež dohodnúť na uvoľnení pravidiel
ohľadne jednoslovnej nápovede. Je možné dovoliť napr. viacslovné vlastné mená (Ján Ďurovčík, Južná Amerika) alebo skratky (SOS, NHL),
prípadne dokonca i viacslovné spojenia (kováčova kobyla, morský koník).

Ak naopak chcete zdôrazniť, že hovoríte výr
a nie vír, môžete nápoveď vyhláskovať (vé,
ypsilon, er).

Ak by ste si chceli hru o niečo sťažiť, môžete
naopak niektoré ďalšie pravidlá pridať. Napríklad
sa môžete dohodnúť, že v nápovedi nebudete
odkazovať na tvar vecí na obrázkoch (guľatý,
hranatý a pod.)

Ak vás o vyhláskovanie niekto požiada, musíte
to urobiť. V tom prípade si musíte vybrať výr,
alebo vír a nesmiete pritom dať najavo, že ste
vlastne chceli použiť obe slová naraz. (Podobne
fungujú napr. slová prah a prach.)

Tip: Napovedať k jedinému obrázku býva jednoduché, lebo stačí pomenovať vec na obrázku. Ak chcete, aby bola nápoveď zaujímavejšia,
skúste vymyslieť niečo kreatívnejšie, čo donúti
vašich spoluhráčov trochu premýšľať. Ale neprežeňte to! Cieľom je pobaviť spoluhráčov, nie
prehrať hru!

Nápoveď sa musí týkať obrázkov, nie ich pozície v mriežke ani určitých písmen v slovách ani
spôsobu zobrazenia obrázkov. Rohy, 4 nie je dovolená nápoveď k obrázkom nachádzajúcim sa
v rohoch mriežky. S, 3 nie je dovolená nápoveď
k obrázkom, na ktorých sú veci začínajúce na
s (sova, socha, seno a pod.). Tiež nie je dovolená nápoveď čierne, 2 k dvom najtmavším
obrázkom v mriežke. Čierne, 2 môže byť nápoveď k obrázkom vecí, ktoré sú aj v skutočnosti
čierne.
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POKROČILÉ VARIANTY

Skúsení hráči môžu okrem štandardnej nápovede vyskúšať aj niektorú z pokročilých nápovedí opísaných nižšie. A Čiernu nakoniec si môžete zahrať ihneď, ako si počas niekoľkých partií osvojíte
základné pravidlá.

ČIERNA NAKONIEC

Tento variant je podobný osmičke v biliarde –
aby ste zvíťazili, musíte kontaktovať všetkých
svojich agentov a úplne nakoniec aj nájomného
vraha.

počet pokusov hádania (samozrejme len dokým
háda správne). Ak sa operatíve podarí v rámci
tohto ťahu uhádnuť všetky vlastné obrázky, jej
tím vyhráva. Hocaký chybný pokus (náhodný
okoloidúci alebo nepriateľský agent) ťah ukončí
a hru okamžite vyhráva súper.

Pravidlá
Hra nemôže skončiť, kým niektorý tím nekontaktuje nájomného vraha. Ak už ste kontaktovali
všetkých agentov jednej farby, hra stále pokračuje.

Zhrnutie
Hra vždy končí v ťahu, v ktorom kontaktujete nájomného vraha. Kontaktovanie vraha ale
neukončuje automaticky aktuálny ťah tímu.
Namiesto toho získa operatíva neobmedzený počet pokusov hádania. Ak na konci tohto ťahu
budú všetci agenti aktuálne
hrajúceho tímu zakrytí, tím
vyhráva hru. V opačnom prípade vyhráva druhý tím.

Ak hráč operatívy odhalí miesto s nájomným
vrahom a jeho tím už predtým odhalil všetkých
agentov vlastnej farby, tím vyhráva.
Ak hráč operatívy odhalí miesto s nájomným
vrahom a jeho tím ešte nestihol odhaliť všetkých
agentov vlastnej farby, stáva sa z tohto ťahu tzv.
„náhla smrť”. Tím už nedostane žiadnu ďalšiu
nápoveď, ale má k dispozícii neobmedzený

ZVLÁŠTNA NÁPOVEĎ:

ZVLÁŠTNE ČÍSLO:

NEKONEČNO

NULA

Je možné použiť číslo 0 ako počet hľadaných
obrázkov. Napríklad zobák, 0 znamená, že
žiaden z hľadaných obrázkov nijako nesúvisí
so zobákom.

Niekedy operatíve ostalo z predchádzajúcich
kôl veľa nedohádaných obrázkov. Ak chcete, aby ich v tomto kole čo najviac uhádli,
môžete namiesto čísla povedať nekonečno.
Napríklad zobák, nekonečno.

Ak ako superšpión použijete nápoveď s nulou, neplatí obvyklý limit pre počet hľadaných
slov. Váš tím smie hádať ľubovoľný počet krycích mien. Vždy však najmenej jedno.

Nevýhodou je, že operatíva nemá ani tušenie,
koľko obrázkov sa vzťahuje k novej nápovedi.
Výhodou je, že môže hádať toľko obrázkov,
koľko chce. (Samozrejme aspoň jeden a len
do momentu, kedy urobí chybu.)
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HRA VO DVOJICI

tovali nájomného vraha, prehrávate. Za prehru
nezískate žiadne body.

Ak ste sa k hre zišli iba dvaja, hráte obaja za
ten istý tím. Uvádzaný variant pre dvoch hráčov
funguje dobre, aj keď chce hrať skupina, ktorá
nerada súperí medzi sebou. Váš tím bude bojovať proti fiktívnemu súperovi o čo najvyššie
skóre.

Ak váš tím zvíťazil, spočítajte, koľko kariet agentov zostalo fiktívnemu tímu neumiestnených. To
je vaše skóre.

7 Doslova neuveriteľné.

Hru pripravte obvyklým spôsobom. Váš tím
bude zahajovať hru, takže hráte za farbu vyznačenú na stranách karty kódu. Nezabudnite si
pridať kartu dvojitého agenta. Druhá farba patrí
fiktívnemu tímu. Ten nemá ani operatívu, ani
administratívu.

6 Neuveriteľné!
5 Mohli by ste pracovať pre Pentagon.

S fiktívnym tímom sa striedate na ťahoch ako
obvykle. Snažíte sa nekontaktovať nesprávne
osoby (agentov fiktívneho tímu, náhodných
okoloidúcich ani nájomného vraha). Vaša administratíva simuluje ťahy fiktívneho tímu tak, že
v každom kole prekryje jeden ich obrázok kartou
agenta ich farby. Váš superšpión si tento obrázok
vyberá s ohľadom na kartu kľúča sám. Takže sa
snaží prekrývať obrázky, ktoré sa mu pletú do
jeho nápovedí.

4 Majstri špionáže.
3 Dobrá práca!
2 Vypadá to, že ste v obraze.
1

Stále lepšie ako prehra.

Poznámka: Vaše skóre závisí od toho, koľko ste
potrebovali nápovedí, a tiež od toho, koľko súperových agentov ste omylom kontaktovali.

Ak by sa stalo, že je všetkých sedem súperových obrázkov prekrytých, alebo ste kontak-

HRA V TROJICI

Hru pripravíte ako vždy. Výnimkou je, že operatíva hrá za obe strany. Víťazom sa stáva iba superšpión, ktorý sa ako prvý zbavil kariet agentov
vlastnej farby. Operatíva sa snaží nezaujato pracovať pre obe strany. (To špióni občas robia, či?)

Traja hráči môžu hrať ako jeden tím podľa vyššie
uvedených pravidiel. Ak radšej súperíte, môžu
dvaja hráči tvoriť ako obvykle administratívu
a jediný hráč bude hrať za operatívu oboch farieb.
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UŽ STE SKÚSILI AJ
Krycie mená: Obrázky vychádzajú z pôvodnej hry
Krycie mená. Tá namiesto obrázkov kódujúcich
miesta využíva slová – krycie mená jednotlivých
agentov.
Niektoré veci sa tu jemne odlišujú, ale pravidlá sú
v zásade rovnaké:
Dvaja superšpióni sa striedajú v poskytovaní nápovedí. Tie sa musia skladať z jedného slova a jedného
čísla. Tímy sa snažia odhaliť vlastných agentov.
Slova a obrázky využívajú iné oblasti myslenia. Ak by
ste si chceli základnú hru so slovami vyskúšať, môžete vymyslieť nápovede k príkladu nižšie. Použite
ktorúkoľvek kartu kľúča z tejto hry.
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UŽ POZNÁTE KRYCIE MENÁ?

Ak už viete, ako sa hrajú Krycie mená, viete vlastne hrať aj Krycie mená: Obrázky. Potrebujete
v podstate vedieť iba dve veci:
1. Karty rozložte do mriežky 5 × 4 namiesto 5 × 5.
2. Áno, môžete povedať sova, keď chcete dať nápoveď na obrázok sovy.
Prehľad všetkých pravidiel a platných nápovedí nájdete na strane 7, ale od základnej hry sa v zásade
nijak neodlišujú.
Po oboznámení sa s hrou Krycie mená: Obrázky, vyskúšajte aj variant Čierna nakoniec opísaný na
strane 8. Funguje i v základnej hre Krycie mená!

MÁTE KRYCIE MENÁ DOMA?
Tak môžete obe hry skombinovať dokopy. Ak vám vyhovuje mriežka 5 × 4, pokojne ju používajte aj
pre slová.
Alebo naopak, môžete použiť pôvodnú mriežku 5 × 5 vo verzii Obrázky. (V tom prípade použite 25
menších kartičiek agentov zo základnej hry.)
Ďalšou možnosťou je skombinovať
slová a obrázky v jednej hre. Môžete
použiť ľubovoľnú mriežku. Nápoveď musí dodržovať pravidlá oboch
verzií hry.
(Všeobecne platí, že nápoveď, ktorá je platná v slovnej verzii Krycích
mien, je platná i v Obrázkoch.)
A nezávisle na tom, akú mriežku a karty použijete, môžete
vždy vyskúšať variant Čierna
nakoniec opísaný na str. 8.
Veľa zábavy!
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Na zariadenia Android, Apple alebo Windows Phone si môžete
stiahnuť aplikáciu Gadget k hre Krycie mená, ktorá ponúka
náhodný generátor kariet kľúča a časovač.

Viac informácií o hre a jej variantoch nájdete na
www.codenamesgame.com.
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