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Zůstaň stát! 

Dovednostní hra pro 2 až 4 hráče ve věku 6 do 99 let. 
 
 
Autor:  Heinz Meister 
Ilustrace:  Anja Dreier-Brückner 
Délka hry:  cca 10 minut. 
 
 
Obsah: 
9  žlutých tyčinek (1 bod) 
9  červených tyčinek (2 body) 
9  modrých tyčinek (3 body) 
1  dřevěný kroužek 
1  barevná kostka 
Návod ke hře. 
 
 
Cíl hry: 
Kdo dokáže klidnou rukou vytáhnout více tyčinek a získá nejvíce bodů?  
 
Příprava na hru: 
Hrajete na povrchu, který není příliš kluzký, 
například na ubrus nebo na koberec. Nastavení 
tyčinek není tak jednoduché, jak se na první 
pohled zdá zdá. Proto to bude úkol pro 
nejstaršího nebo nejzručnějšího hráče. 
Vezměte všechny tyčinky do ruky do jednoho 
svazku. Na svazek nasuňte dřevěný kroužek asi 
do jeho poloviny. Držte svazek jedním koncem 
na hrací ploše a opačným koncem svazku 
otočte, dokud kroužek nebude pevně sedět na 
svazku a nebude ho držet pohromadě jako na 
obrázku. Nyní svazek pusťte, měl by nyní sám 
stát.  
Připravte si hrací kostku. 
 
Jak hrát: 
Hraje se ve směru hodinových ručiček a vytahují se barevné tyčinky 
z dřevěného prstence jedna po druhé. 
 

Tyčinky 

Prstenec 
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Obecná pravidla: 
• Prstenec a tyčinky se mohou při vytahování pohybovat. 
• Hra pokračuje do té doby, než se svazek tyčinek zhroutí a prstenec se 

dotkne podložky. Hráč, který toto způsobil, v tomto kole prohrává. 
 

Hráč s nejmenším rukama začíná hru a hází kostkou. 
 
Jaká barva padla na kostce? Červená, žlutá nebo modrá? 
 
• Opatrně vytáhněte tyčinku odpovídající barvy z dřevěného prstence a 

položte ji před sebe. 
Tyčinky se počítají jako cenné body. 
Ty modré jsou za tři body, červené dva body, a žluté jen za jeden bod. 
 

• Je příliš riskantní pokusit se vytáhnout tyčinku odpovídající barvy, neboť 
svazek se může zhroutit? 
Pokud již máte jednu nebo více tyčinek této barvy před sebou, můžete 
se rozhodnout v tomto kole danou tyčinku z prstence nevytáhnout. 
Musíte ale jednu tyčinku této barvy, kterou máte před sebou odložit 
mimo hru do zpět do krabice. 
Pokud ještě tyčinku této barvy před sebou nemáte, nemůžete svůj tah 
odmítnout a musíte být tedy velmi, velmi opatrní. 

 
• Na kostce padla barva tyčinky, která již ve svazku není k dispozici. Nyní 

se můžete sami rozhodnout, jakou tyčinku, jaké barvy z prstence 
vytáhnete. 
 

Poté je na řadě zase další hráč. 
 
Konec hry: 
Hra končí ... 
... jakmile se svazek zhroutí, zatímco tyčinka vytahována z dřevěného 
prstence. Hráč, který toto způsobil, prohrává toto kolo a tyčinky, které do 
této doby v tomto kle vytáhl, se nepočítají. Ostatní hráči si spočítají 
hodnotu svých tyčinek v bodech. 
... jakmile jsou v dřevěném prstenci již jen tři poslední tyčinky. Hráči si nyní 
spočítají své body. 
 
Každá žlutá tyčinka se počítá za jeden bod, každý červená tyčinka za dva 
body a každá modrá tyčinka za tři body. Ten kdo získal nejvíce bodů, 
vyhrává. 
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Varianta hry: 
Zahrajte si několik her na předem stanovený cílový počet bodů. Hra končí, 
když některý z hráčů dosáhne tohoto limitu. Tento hráč se stává vítězem. 
 
Tip: 
Balíček se nezhroutí tak snadno, pokud je prstenec umístěn výš na svazku. 
Může to prodloužit kolo hry. 


