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Kdo jsem? 
Klasická dotazovací hra pro dva a více hráčů od 5 do 99 let. 
 
Ilustrace: Ulrike Fischer 
 
Co anebo kdo jsem? Jsem vynálezce, lev, či snad konev na zalévání kytek? 
Kdokoliv bude klást vhodné otázky a následně uhádne správnou odpověď, 
vyhrává hru. 
 
Obsah 
1  čelenka  
1  látkový magnet na přichycení karty na čelenku 
10  žetonů 
1  pravidla hry 
 
Cíl hry 
Kdo po třech kolech vyhraje nejvíce karet? 
 
Příprava hry 
Karty jsou zamíchány a položeny v balíčku lícem dolů uprostřed stolu. Na 
stole jsou také položeny všechny žetony. Připravte si čelenku do vlasů 
s látkovým magnetem. 
 
Jak hrát 
Hráč, který má největší nos, může začít. Pokud se ale neshodnete, kdo to 
je, začíná nejstarší hráč. Ostatní hráči jsou nyní jako rozhodčí. 
Mazaná liška (ten, kdo začíná) si vezme deset žetonů, položí si je před sebe 
a zavře oči. 
 
Ostatní vezmou kartu, která je na vršku balíčku a 
opatrně ji upevní pomocí látkového magnetu na 
čelenku. 
 
Mazaná liška, nyní může otevřít oči.  Nyní se hráč 
„Mazaná liška“ snaží zjistit, čím nebo kým je. Tedy co je vyobrazeno na 
kartě, kterou má připevněnou na čele. Zjistí to jedině tak, že bude ostatním 
hráčům klást různé otázky. 
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Hráč se může zeptat na jakoukoliv otázku, avšak s tou výjimkou, že na tyto 
otázky lze odpovědět jednoduchým „ano“ nebo „ne“. 
 
Jak mohou otázky vypadat?  
příklad: 
• Jsem zvíře? (věc, hračka)? 
• Nacházím se v kuchyni? (ve městě, tady v místnosti)? 
• Jsem k pití? (k jídlu, k hlazení)? 
 
Ostatní se dohodnou na odpovědi. 
Jestliže odpoví… 
 
• „Ne!“ To znamená, že hráč položil špatnou otázku. Ostatním dá jeden 

žeton a položí další otázkou. 
 
• „Ano!“ Hráč ihned pokračuje v pokládání dalších otázek. 
 
Dávejte si pozor: Jestliže se ostatní hráči jednomyslně nedohodnou, zda-
li odpoví „ano“ nebo, „ne“ nebo neznají správnou odpověď, tak jim Mazaná 
liška nedá žádný žeton a položí jinou otázku.  
 
Místo otázky, muže Mazaná liška říct, čím nebo kým si myslí, že je. 
 
• Je jeho odhad špatný? 
 Jako pokutu musí ostatním hráčům odevzdat jeden svůj žeton. 
 
• Je jeho odhad správný?  
 Skvěle! Hráč obdrží jako odměnu jednu kartu.  
 Poté začíná nové kolo. 
 
Nemá už Mazaná liška žádné žetony? 
Jestliže Mazaná liška přišla o všechny své žetony, tak přestává hádat kým 
nebo čím je a jako odměnu nedostane žádnou kartu. 
 
Začátek nového kola 
Hráč, který sedí po směru hodinových ručiček od poslední Mazané lišky, 
začíná hru, a tím se stává Mazanou liškou.  
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Konec hry 
Hra končí, jakmile každý ze soutěžících již třikrát hádal kdo, nebo co je. 
Hráč, který získal nejvíce karet, vyhrává. 
 
Varianty hry 
Můžete si vymyslet i vlastní věci nebo osoby a osobnosti. Napište je pečlivě 
na papír a tento kus papíru připevněte na čelenku místo již připravených 
kartiček. 
 
Jestliže hráč správně uhádl, kdo nebo co je, ostatní spočítají, kolik mu zbylo 
žetonů a jejich počet si zapíšou. Po třech kolech vyhraje ten hráč, který 
nasbíral nejvyšší počet bodů. 


