VLAADA CHVÁTIL

Staňte se veverkami, které si udělaly výlet na horu. A během toho si pokládají
otázky. Protože, jak všichni víme, to je přesně to, co veverky obvykle dělají.
Proč veverky? To je otázka! Pokud si myslíte, že odpověď najdete v této příručce,
budete zklamaní. Pokud se ale chcete naučit pravidla hry, čtěte dál.

Jak používat tuto příručku
Abyste se naučili pravidla, stačí, když si přečtete text ve žlutých rámečcích.
Dobře, to není tak úplně pravda. Také si asi budete muset prohlédnout obrázky.
Ale zbytek textu jsou víceméně jen vysvětlivky a příklady. A rozhodně žádná
provokace. Co je horší? Nudná a nezáživně popsaná pravidla, nebo překladatel,
který je placený od slova? To je otázka!

Příprava hry
1. 	Každý hráč si vezme komponenty
v jedné barvě.

bonusový
násobící žeton
bonusový žeton
těžké otázky
karta A

karta B

2. 	
Herní plán položte doprostřed stolu.
	Strana pro 5 nebo 6 hráčů je označena takto:
	Druhá strana je určena pro 3 nebo 4 hráče.

Zahrané bonusové žetony
patří sem, na volné místo
na obloze.

Louka.
Neplašte ovce!
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3. V
 šichni umístí své veverky
na startovní políčko.
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4. 	Zamíchejte balíček karet odpovědí a každému
hráči rozdejte 5 karet.

5. 	Z části zbylých karet vytvořte dobírací
balíček. Na herním plánu je uvedeno, kolik karet máte použít v různých počtech
hráčů.

6. Zbytek karet odpovědí vraťte do krabice,
nebudete je ve hře potřebovat.

	Dobírací balíček položte na označené
místo na herním plánu.

8. 	Na následující straně se dočtete, jak rozdat oříšky.
V některých zemích jedí veverky už od doby
ledové žaludy, a proto mají oříšky z druhé
strany jinou ilustraci. V pravidlech jim sice
budeme říkat oříšky, ale sami můžete používat stranu, kterou chcete. (Pozn.: Nakonec stejně o nic nejde, protože každý ví, že
skutečné veverky přece jedí vafle.)

7. 	Otázkový trojúhelník položte na stůl poblíž herního plánu.
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Standardní pravidla pro 5 a 6 hráčů.
Úpravy pro hru ve 3 nebo 4 hráčích najdete na str. 11.

Průběh hry
Vyberte začínajícího hráče.
Začínajícím hráčem by měl být někdo, kdo zná pravidla. Pokud je ještě nikdo z vás neumí, prostě
všem řekni, že podle pravidel máš začínat ty. Sice to není napsané ve žlutém rámečku, ale stejně na
to nikdo nepřijde, leda by si přečetli pravidla také.
Každý kromě začínajícího hráče dostane jeden oříšek. Zbylé oříšky vraťte do krabice.
To snad ne! Nechal ses nalákat, abys začínal, a teď kvůli tomu nedostaneš oříšek?!
Ale neboj, nějak to vyřešíme.
Hráči se střídají na tahu po směru hodinových ručiček. Hráč na tahu vždy položí některému
z ostatních hráčů jednu otázku.

Průběh tahu 		
Když jsi na tahu, musíš někomu položit otázku. Ve hře jsou 3 druhy otázek (jsou vypsané
na otázkovém trojúhelníku). Ke každé otázce
patří odpověď A a odpověď B.
Co jsou A a B? To je otázka! Tyto odpovědi totiž
připravíš sám z karet odpovědí, které máš na
ruce. Každá karta obsahuje 3 různé odpovědi.
Odpovědi na svěží zelené trávě patří k zelené
otázce. Odpovědi na azurově modré hladině
patří k modré otázce. A odpovědi na cihlově červené skále vypadají skvěle při západu
slunce.
Při sestavování otázek tedy vybereš jednu ze
tří otázek a k ní dvě z pěti karet odpovědí, které
máš v ruce.
Takže máš celkem velký výběr.
Nepokoušej se ale vytvořit otázku s odpověďmi
odlišné barvy. Mohly by tak sice vznikat docela
šílené kombinace, ale o to v téhle hře nejde. Jde
přece o veverky.
Ne, počkat, v téhle hře jde o to, vymyslet co
nejzapeklitější otázky!
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Hráč, který je na řadě s pokládáním otázky:
1.	Zvolí jednu ze tří otázek a ze své ruky
vybere dvě odpovědi v odpovídající
barvě.
2.	Vybere si z ostatních hráčů jednoho,
který má aspoň jeden oříšek.
3.	Vezme si od něj oříšek a položí před něj
otázkový trojúhelník.
4. Nahlas přečte otázku.
5.	Položí první kartu odpovědi na místo A
a přečte odpověď v barvě otázky.
6.	Totéž udělá s druhou kartou odpovědi
na místě B.

Vidíš? Dostaneš oříšek, jakmile někomu položíš otázku. Říkali jsme, že to vyřešíme.
Oříšky se starají o to, aby během hry každý hráč alespoň někdy odpovídal. Tedy spíš o to, abyste
se neptali pořád dokola stejného hráče. Ale pokud se nemůžeš rozhodnout, komu položit otázku,
vždycky je hezké zeptat se toho, kdo má zrovna nejvíc oříšků.
Ale není to pravidlo. Pravidlo říká, že ten, koho se ptáš, musí mít alespoň jeden oříšek. Výběr toho
správného hráče je důležitou součástí strategie. (Ano, i v této hře je důležitá strategie. Co jiného
byste u hry od CGE čekali?)
A samozřejmě se nemůžeš ptát sám sebe. Ano, nenapsali jsme to do žlutého rámečku, protože nám
to přišlo jasné. Ale když už se ptáš… Takže pokud jsi na řadě a nikdo jiný kromě tebe nemá oříšky,
měl bys položit otázku hráči po své pravé ruce. Je více než pravděpodobné, že si před chvílí zapomněl
oříšek vzít.
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Odpovídání a hádání
Tázaný hráč by měl na otázku odpovědět upřímně. Jakmile se
rozhodne, skrytě před sebe položí buď kartu A, nebo B.
Odpovídej podle sebe a podle toho, jak sám otázce rozumíš. Pokud
odpovídáš upřímně, nemůže být odpověď špatná. Pokud otázka
nabízí víc možností interpretace, neptej se, jak to dotyčný myslel;
mohl bys tím prozradit, jakou odpověď si chceš vybrat.
Všichni ostatní, kteří nepokládají ani nezodpovídají otázku, budou hádat. Snaží se uhodnout,
jakou odpověď si tázaný zvolí. I oni před sebe podle svého rozhodnutí zakrytě položí buď
kartu A, nebo B.
Hráč, který pokládal otázku, nehádá, ale může se tvářit samolibě, zatímco všichni ostatní usilovně
přemýšlejí o správné odpovědi.
Dokud ostatní vybírají odpověď, nesmí dát nikdo najevo, co si sám zvolil.

Bodování
Poté, co si všichni zvolí A nebo B, otočí tázaný hráč svou odpověď. Pak ukážou své tipy i hádající hráči.
Tázaný hráč může krátce vysvětlit, proč si vybral právě tu odpověď. Hádající hráči se ho sice mohou
pokusit přesvědčit, že si měl zvolit druhou možnost, ale to je tak všechno, co s tím mohou dělat.
Na změnu odpovědi je už pozdě.
Odpověď, kterou zvolil tázaný hráč, je správná. Každý, kdo vybral tuto odpověď, posune svou
veverku o 1 pole dopředu.
Tázaný hráč má vždycky pravdu, a proto se vždy pohne o jedno pole. Stejně tak všichni, kdo hádali
správně. Po správných odpovědích se vyhodnotí ty špatné:
Veverka hráče, který pokládal otázku, se pohne o jedno pole za každý špatný tip.
Příklad: Tázaný hráč si vybral odpověď B. Někdo by měl nahlas říct: „Správná odpověď je B.“ Každý,
kdo zvolil odpověď B, se pohne o 1 pole dopředu. Poté se hráč, který pokládal otázku, pohne o 1 pole
za každého hráče, který hádal A.
Buď se každý můžete starat o svou vlastní veverku, nebo můžete delegovat nějakého zodpovědného a systematického hráče se sklony k udržování pořádku, aby posouval všechny veverky.
Určitě si brzy všimne, že základní situace jsou dost jednoduché: Když budou všichni hádat správně,
posunou se všichni kromě hráče, který otázku pokládal. Když se jeden hráč netrefí, posunou se
všichni kromě něj.
Tip: Rozhodně oba způsoby nekombinujte. „Posunul někdo mou veverku?“ není ten správný typ otázek
pro tuto hru.
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Bonusové žetony
Víte co? Radši tuhle část přeskočte a vraťte se k ní, až si zkusíte odehrát několik otázek. Až když
všichni dobře pochopí bodovací systém, můžete se podívat, jak fungují bonusové žetony.
Každý hádající hráč (tzn. ten, kdo nepokládá ani nezodpovídá
otázku) může zároveň s kartou A/B zahrát i jeden bonusový
žeton.
Zahrané karty A/B byste měli zakrývat tlapkou, aby ostatní neviděli, jestli hrajete bonusový žeton. Hodně veverek tedy stejně
nechává své zbylé žetony ležet viditelně, takže si lze snadno domyslet, co právě zahrály. Ale většinou je to jedno. Koho by zajímalo, jaké kdo hraje bonusy, když má zrovna rozhodovat o tom,
jestli ze světa zmizí letadla, nebo seriály.
Bonusové žetony otáčíte zároveň s kartou A/B.
Násobící žeton: Za správný tip získáte 3 body místo 1. Za nesprávný nezískáte nic.
Ž eton těžké otázky: Za každý špatný tip jiného hráče se posunete o 1 pole dopředu. Bez ohledu na to, jestli jste sami hádali správně, nebo ne.
Bonusový žeton mohou hrát pouze hádající hráči. Hrát bonusový žeton není povinné. Každý
smí zahrát jen jeden bonusový žeton za tah.
Tip: Pokud posouvá všechny veverky jeden hráč, možná se mu budou lépe vyhodnocovat bonusové
žetony samostatně. Nejdříve posune všechny veverky se správnou odpovědí o jedno pole. Pak posune
veverku hráče, který se ptal, za všechny nesprávné tipy. Poté posune veverky se správnou odpovědí
a násobícím žetonem o další 2 pole. A nakonec posune veverky s žetonem těžké otázky. Důležité je, aby
hráči nechávali na stole své otočené karty i žetony, dokud se vše nevyhodnotí.
Zahrané karty i bonusové žetony nechte otočené na stole, dokud se vše nevyhodnotí!
To se může zdát tak samozřejmé, že by to ani nemuselo být ve žlutém rámečku. Ale je to dost
důležité, takže jsme to tam pro jistotu dali. A ještě přidali vykřičník.
Bonusové žetony by chtěl hrát každý pořád. Jenže to
nejde.
Po vyhodnocení se zahrané bonusové žetony odhodí na určené místo na herním plánu. Nezáleží na
tom, zda vám přinesly nějaké body, nebo ne.
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Příklad: Žlutá veverka pokládá otázku Zelené. Všichni kromě Žluté si vyberou buď kartu A, nebo B. Pak
všichni najednou své odpovědi otočí:
Tyrkysová hádala A. Odpověď Zelené
jí přišla tak jasná, že dokonce zahrála
svůj násobící žeton.

Růžová hádala B a rozhodla
se, že nechce použít
bonusový žeton.
Zelená odpověděla A. Jako
tázaný hráč nesměla hrát
bonusové žetony.

Modrá hádala B. Doufala,
že někdo bude hádat
špatně, takže zahrála
žeton těžké otázky.

Žlutá pokládala otázku,
takže kartu A/B nevybírala.

Oranžová hádala A. Nemohla zahrát žádný
bonusový žeton, protože už je oba použila dříve
a teď jsou odhozené na herním plánu.

Zelená přečte svou odpověď a případně stručně vysvětlí své rozhodnutí. Poté Žlutá řekne: „Správná
odpověď je A. Kdo odpověděl A?“
Oranžová, Zelená a Tyrkysová odpověděly A, takže se posunou. Tyrkysová se díky správně zahranému
násobícímu žetonu posune dokonce o 3 pole. (Kdyby Tyrkysová odpověděla špatně, neposouvá se.)
Žlutá se neptá, kdo odpověděl B, protože na tom nezáleží. Důležité je jen, kolik hráčů odpovědělo špatně.
Za 2 špatné odpovědi se Žlutá posune o 2 pole. Bonusové žetony na to nemají vliv.
Posune se i Modrá, protože zahrála žeton těžké otázky. Přitom si ale nezapočítává vlastní špatnou odpověď, jen ty od ostatních hráčů. Modrá se tedy posune o 1 pole. (Pokud by sama odpověděla správně,
posunula by se navíc o 1 pole za správnou odpověď.)
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Jezero a louka

Když se vaše veverka dostane na jezero nebo na louku, můžete si vzít z herního plánu zpět
jeden ze svých použitých bonusových žetonů.
Pokud se má veverka zrovna posunout o více polí, prostě jezero přeplave a pokračuje dál. I tak
dostaneš jeden bonusový žeton zpět – na jezeře nemusíš zastavit. To stejné platí i pro louku. Tedy
ta věc s vracením žetonu. Přece víme, že louku nejde přeplavat.
Příklad: V příkladu na protější stránce dohopká Oranžová na louku a vezme si zpět jeden bonusový
žeton. Tyrkysová se posune o 3 pole, přeplave jezero a také si vezme jeden bonusový žeton zpět. Může
si buď nechat násobící žeton, který zahrála v tomto tahu, nebo jej může odhodit a vzít si zpět žeton
těžké otázky.

Konec tahu
Po vyhodnocení odhoďte obě použité karty odpovědí. Hráč, který pokládal otázku, si vezme
2 nové karty odpovědí z balíčku na herním plánu (aby měl na ruce znovu 5 karet).
Mimochodem, pokud sis zapomněl vzít oříšek, když jsi pokládal otázku, teď to můžeš napravit.
Na tahu je další hráč po směru hodinových ručiček.
Ano, opravdu je to tak jednoduché. Nezáleží na tom, kdo odpovídal na minulou otázku. Ani na tom,
kdo má zrovna nejvíce oříšků. Hráči se prostě střídají po směru hodinových ručiček.

Opravy

Někdy omylem zahrajete kartu A, i když jste chtěli
hrát B, nebo naopak. Oficiální pravidla mohou takovou situaci řešit jediným způsobem:

Jestliže hádající hráč omylem otočí A a zároveň je
A správná odpověď, měl by uznat, že se spletl, a nechat svůj bod hráči, který pokládal otázku.

Zahrané a odkryté karty ani žetony již nelze
měnit.

Jestli ale omylem zahrajete A, když správná odpověď
je B, pak byste svou volbu opravovat neměli. Ne že
bychom vám nevěřili, že jste skutečně chtěli zahrát
B, ale měnit odpověď ze špatné na správnou prostě
nemá moc úroveň. Vy jste veverky. A veverky musí
zůstat na úrovni.

Tak. To je oficiální pravidlo. Doufáme ale, že takhle
to hrát nebudete. Protože to není moc dobré řešení.
Pokud tedy například hráč nejdřív vysvětlí, proč si
vybral odpověď A, a pak omylem otočí kartu B, je
jasné, že se spletl. Tázaný hráč by měl mít možnost
opravit svou případnou chybu, ideálně předtím, než
uvidí, co hádali ostatní.

No prostě když to dává smysl, můžete omylem zvolené písmeno změnit. Věříme vám, že toho nebudete zneužívat. A pokud toho někdo zneužívat bude,
ukažte mu výše uvedené oficiální pravidlo. Nebo
s ním prostě příště nehrajte. Jste veverky, ne hadi.
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Poslední kolo
Hra trvá několik kol. Nemusíte si pamatovat, kolik, protože na herním plánu máte připravený dobírací
balíček s přesným počtem karet, jež budete potřebovat.
Jakmile si někdo vezme z dobíracího balíčku dvě poslední karty, začíná poslední kolo hry. Každý
hráč bude mít možnost položit ještě jednu otázku.
Opravdu to náhodou takhle krásně vyjde. Hráč, který hru začínal, bude začínat také poslední kolo.
Hráč, který si vzal dvě poslední karty, bude hrát jako úplně poslední.
Pokud hráč, který si vzal dvě poslední karty, není ten, kdo sedí napravo od začínajícího hráče, něco
se pokazilo. Všichni si přepočítejte karty. Podívejte se pod stůl. Možná jste napočítali do dobíracího
balíčku špatný počet karet? Prostě to nějak vyřešte. Každý by měl mít na začátku posledního kola
na ruce 5 karet.
Na začátku posledního kola si každý hráč může vzít zpět z herního plánu
jeden ze svých zahraných bonusových žetonů.
Pokud si právě bereš zpět žeton z jezera nebo louky, dostaneš tento ještě navíc. Hráči, které na herním plánu nemají žádné bonusové žetony, nezískají nic.
Poslední kolo tedy všichni začínáte s alespoň jedním bonusovým žetonem. Každý hráč bude pokládat
ještě jednu otázku, takže budete mít příležitost žetony použít. I během posledního kola si můžete
brát zpět žetony za dosažení louky jako obvykle. (Žeton zpět dostanete samozřejmě i na jezeře, ale
pokud jste v posledním kole teprve u jezera, stejně vám to moc nepomůže.)
Poslední kolo probíhá stejně jako ostatní, s tím rozdílem, že si hráči na konci tahu nedobírají
2 karty odpovědí.
Poté, co položíš poslední otázku, už karty odpovědí k ničemu nepotřebuješ. A kromě toho stejně
došel balíček. Pokud chceš, můžeš zakončit svůj poslední tah tím, že odhodíš zbylé tři karty z ruky.

Konec hry
Vítězí hráč, kterému se povedlo nashromáždit nejvíce oříšků.
… Dobře, děláme si legraci.
Vítězí hráč, jehož veverka se na počítadle dostala nejdál.
Pokud někdo trvá na tom, že musíte nějak rozhodnout remízy, otevři pravidla a předstírej, žes našel pravidlo, které říká, že dotyčný hráč remízu vyhrál. Ale je to jen naoko. Veverky tajně zůstanou
remizované.
Během hry se nejúspěšnější veverky mohou z vrcholu hory dostat až na oblaka. Nevíme tedy úplně
jistě, jak veverky zvládnou chodit po oblacích. Je to jedna z klasických záhad přírody.
Dostat se k vrcholu hory je velký úspěch. Samozřejmě někdy skončíte třeba jen na louce. Ale to je
pořád fajn, protože je to krásná louka. A i když jste se dostali jen k jezeru, doufáme, že jste si hru užili.
Protože o to jde především. A o veverky.
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Doporučený počet hráčů je 5 nebo 6.
Ale můžete si zahrát i v menších skupinkách. Pak byste měli hrát podle upravených pravidel níže.
Pokud to tedy nechcete hrát špatně.

Hra ve 4 hráčích
Ve hře 4 hráčů začíná každý s oříškem.
Jupí! Teď se bude každý moci pořádně nadlábnout, aby přečkal krutou zimu!
Žeton těžké otázky dává dvojnásobek bodů.
To je super. Hádá sice jen jeden další hráč, ale pokud se splete, dostanete za něj 2 body.

Hra ve 3 hráčích
Tohle je taková komorní varianta. Jeden se ptá, jeden odpovídá a jeden hádá.
Ve hře 3 hráčů budete potřebovat 4 oříšky. Dejte po jednom každému hráči a ten zbylý dostane
hráč napravo od začínajícího.
Nebo můžete nechat oříšky v krabici a ptát se, koho chcete. Ve třech hráčích se pravděpodobně
dostane na všechny.
Protože hádá vždy jen jeden hráč, žeton těžké otázky je tak trochu zbytečný… Tedy byl by, kdybychom
nevymysleli toto úžasné pravidlo:
Pokud se hádající hráč rozhodne použít žeton těžké otázky, musí hádat i hráč, který otázku pokládal (samozřejmě předtím, než se karty otočí). Pokud se splete, získá hádající hráč 2 body. (Hráč,
který pokládal otázku, nezískává za správnou odpověď žádné body navíc.)
Zahraj bonusový žeton lícem vzhůru a zeptej se hráče, který se ptal: „Těžká otázka. Co myslíš ty, že
odpoví?“

Veverčí sprint
Ve třech hráčích je ve hře jen polovina barev. To je dost škoda. Proto jsme vymysleli variantu, která
využívá všechny barvy, je rychlejší a napínavější. Hrajte podle pravidel pro 3 hráče, s těmito změnami:
Každý hráč dostane dva bonusové žetony od každého druhu.
Každý tedy dostane navíc jednu nevyužitou barvu. Pravidla používání bonusových žetonů se nemění.
Pořád můžete zahrát v každém tahu jen jeden a zpět si berete bonusové žetony stále jen po jednom.
Díky tolika bonusovým žetonům nepotřebují veverky tolik otázek, aby se dostaly na vrchol hory:
Místo 24 karet odpovědí připravte do dobíracího balíčku jen 18.

Hra ve 2 hráčích
Ehm… Tak tady jsme skončili. Tohle opravdu není hra pro dva hráče. Ale klidně si můžete navzájem
střídavě pokládat otázky a odpovídat na ně. Říká se tomu konverzace.
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Jak odpovídat
Když ti ostatní položí otázku, vždy záleží jen na
tobě a tvém vlastním názoru. Někdy je odpověď
jasně logická, jindy se budeš rozhodovat pocitově. A protože otázka je, jakou odpověď by sis vybral ty sám, nemůžeš se splést – vždycky budeš
mít pravdu. (To je super, že?) Stačí, když budeš
odpovídat upřímně.
No dobrá, když se tě někdo zeptá, jestli ti přijde horší, když někdo zpronevěří menší částku peněz svému zaměstnavateli, nebo když si
nikdy nevzpomene na partnerovy narozeniny,
asi budeš odpovídat podle toho, jestli zrovna
hraješ se svým nadřízeným, nebo manželkou.
Ale v ostatních případech bys opravdu měl odpovídat upřímně.
Jako tázaný hráč se můžeš sám rozhodnout, jak
budeš otázku interpretovat. Většina otázek je
jednoznačná, ale pokud se ti zdá, že některé nabízejí víc možností interpretace, musíš si sám

jednu z nich vybrat. Nech si to ale pro sebe, dokud se odpovědi nevyhodnotí, abys neovlivňoval
rozhodnutí ostatních hráčů.
Obecně by ses měl chovat tak, abys ničím předčasně neprozradil svou odpověď. Sice bys měl
odpovídat upřímně, ale můžeš předstírat, že
o odpovědi přemýšlíš, i když ses rozhodl okamžitě.
A pokud opravdu, ale opravdu nevíš, kterou odpověď si vybrat, prostě vyber jednu z karet náhodně. Ale počkat, ještě ji nehraj! Podívej se na
ni a buď si řekneš „Jasně, tohle bych si vybral“,
nebo „Hm, radši si přece jen vyberu tu druhou“.
Každopádně bys už měl vědět, co odpovíš.
Stejný postup vlastně funguje i v reálném životě.
(Upozornění: Tato pravidla i všechny veverky se zříkají veškeré odpovědnosti za náhodná rozhodnutí, která v reálném
životě učiníte.)

Jak interpretovat otázky
Modré jsou jednoduché. Co by
sis raději vybral? I případná interpretace je na tobě.

Představ si, že daná věc úplně
zmizí a svět se tomu nějak přizpůsobí. Ale ty si stále budeš
pamatovat, jak to vypadalo, než
věc zmizela.

Někdy je jedna odpověď horší
než druhá. Ale nezapomínej, že
po tobě nikdo nechce, abys dané
věci prováděl. Představ si, že je
dělá někdo jiný. Která ti přijde
horší?

Hra Vlaadi Chvátila
Ilustrace: Sören Meding
Grafický design: Michaela Zaoralová, Filip Murmak a Radim Pech
Překlad pravidel: Dita Lazárková
Poděkování: Všem, kdo hru testovali na herních akcích, v herních klubech

nebo na různých setkáních jak v České republice, tak v zahraničí. Moc jste nám
pomohli, a navíc jsme se o vás něco dozvěděli :)
Speciální poděkování: Celému týmu CGE za veškerou péči, která se této
hře dostala, zvlášť Petrovi za podporu už od prvního prototypu, Jasonovi za
velmi vážný přístup k psaní pravidel, Danovi za podnět k oranžovým otázkám,
Vítkovi za jednu speciální odpověď (on ví, kterou), našim grafikům za neúnavné
zdokonalování veverek a vůbec všem z deskoherní i digiální sekce za to, že se
zapojili do vymýšlení odpovědí, a za všechnu zábavu během vývoje hry. Věděli
jste, že v České republice existuje několik záchranných stanic pro veverky?
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