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Nepořádek v dětském 
pokojíčku 

Chaotická hra na rychlé reagování pro 2 až 6 skřítků ve věku od 4 do 99 
let. 

 
 
 
 
Autor:  Reiner Knizia 
Ilustrace:  Michael Schober 
Délka hry: cca. 10 minut 
 
 
 
Co se to proboha děje v dětském 
pokojíčku? 
Věci jsou všude rozházené. 
To je jistě práce malého skřítky 
Nepořádníka. Miluje, když se může 
nepozorovaně vplížit do dětského 
pokojíčku a udělat tam nepořádek. 
Kde jsou teď vaši dva medvídci, 
fotbalové míče a ostatní věci? 
V tomhle nepořádku vůbec nejsou 
k nalezení. 
Kdo bude tak bystrý a rychlý a 
hledané věci nejdříve nalezne? 
 
 
 
Obsahuje: 
1  figurku skřítka Nepořádníka  
48  kulatých karet 
Návod ke hře 
 
Cíl hry 
Kdo je nejbystřejší pozorovatel a jako první spočítá hledané objekty na 
kartách.  
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Příprava hry 
Umístěte figurku skřítka Nepořádníka doprostřed stolu tak, aby byla všem 
hráčům stejně na dosah. 
Zamíchejte 48 karet a rozložte je lícem dolů okolo skřítka Nepořádníka. 
Libovolnou kartu otočte lícem vzhůru. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten nejnepořádnější z vás může 
začít. Nemůžete-li se dohodnout kdo z vás to je, začne nejmladší hráč a 
otočí jednu  kartu lícem vzhůru tak rychle, aby ji všichni hráči viděli 
současně. 
Nyní hrají všichni najednou. 
Porovnávejte objekty na všech kartách otočených lícem vzhůru. Myslíte si, 
že jste našli dva stejné objekty? 
 

• Ne všechny jsou jiné! 
Nic se neděje. Karty jsou ponechány lícem nahoru. 
 

• Ano, ten samý objekt je vyobrazený na dvou kartách. 
Nyní musíte rychle reagovat! 
Všichni hráči se snaží jako první popadnout figurku skřítka 
Nepořádníka ze středu stolu. 
Hráč, kterému se to podařilo, hned všem řekne, které dva objekty na 
kartách jsou stejné. 

 

→ Jmenovali jste správně dva shodné objekty? 
Výborně! Jako odměnu si můžete vzít kartu se jmenovaným 
objektem a položit si je lícem dolů před sebe. 

 

→ Jmenovali jste špatný objekt nebo jste vzali figurku skřítka 
Nepořádníka a žádné dva objekty na kartách nejsou shodné? 
Smůla, musíte vrátit do hry jednu z karet, kterou máte položenu 
před sebou na stole. 
Pokud ještě nemáte před sebou žádné karty, nemůžete v příštím 
kole vzít figurku skřítka Nepořádníka, neboli v příštím kole 
nehrajete.  

 
Potom je na řadě další hráč, aby otočil další kartu. 
 
Konec hry 
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Hra končí, jakmile byly otočeny všechny karty. 
Hráči vyrovnají své karty na hromádku a hráč s nejvyšší hromádkou 
vyhrává. V případě remízy vyhrává několik hráčů společně. 
 
Varianty pro profesionály 
Když už jste si několikrát zahráli základní variantu hry, můžete zkusit tyto 
složitější varianty pro profesionály. 
Až na následující změny se hraje podle pravidel základní hry. 
 
Varianta A: Chaotické trio 
Figurku skřítka Nepořádníka můžete vzít jen tehdy, najdete li na otočených 
kartách tři různé objekty, které se tam vyskytují dvakrát. 
Jako odměnu, si může nejrychlejší hráč vzít tři tyto karty. 
 
Varianta B: Chaos na třetí 
Figurku skřítka Nepořádníka můžete vzít jen tehdy, najdete li všechny tři 
objekty vyobrazené na jedné kartě na jiných otočených kartách. 
Jako odměnu, si může nejrychlejší hráč vzít všechny čtyři karty, kterých se 
to týká. 
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Varianta C: Naprostý zmatek 
Figurku skřítka Nepořádníka můžete vzít jen tehdy, Jsou ji dva objekty 
z právě otočené karty vidět i na jiných dvou kartách a třetí objekt z otočené 
karty na žádné otočené kartě není. 
Tentokrát hráč, který vzal figurku skřítka Nepořádníka, rovnou řekne název 
objektu, který se na jiných kartách nezobrazuje. Má-li pravdu, může si jako 
odměnu vzít všechny tři karty, kterých se to týká. 
 

 


