Počet hráčů: 2–7 / Věk: od 8 let
Herní čas: do 30 min

PRAVIDLA HRY
CÍL HRY
Cílem hry je zbavit se všech svých karet (v ruce i na stole). Kdo tak učiní první, vyhrává hru.
V této hře jde navíc o to nebýt poražený a nestát se Dřevákem. Tím je ten, komu zůstane
v ruce karta Dřevák ve chvíli, kdy se první hráč zbaví všech svých karet. Pokud karta Dřeváka leží na stole, hra pokračuje do té doby, dokud není jeden z hráčů donucen vzít aktuální
balík karet i s Dřevákem do ruky.

PŘÍPRAVA A ZAHÁJENÍ HRY
Míchající hráč (poslední Dřevák) rozdá každému do řady na stůl 3 karty, tzv. náhradníky
– dvě rubem nahoru (neznámí střídající hráči, č. 1 na obr. vpravo) a jednu doprostřed lícem
nahoru (všem viditelná, č. 2). Dále každý hráč získá 3 karty do ruky (č. 3). Před začátkem
hry si může každý hráč vyměnit středního náhradníka (č. 2) za jednu ze 3 karet v ruce.
Cílem by mělo být zvolit tu nejsilnější. Zbytek karet je připraven na dobírání během hry.
Zároveň až v této fázi se do balíčku k dobírání (č. 4) vmíchají karty Kohák a Dřevák. Po
jejich vmíchání se sejme vrchní karta z balíčku (nesmí to být karta Kohák) a vhodí se jako
zahajovací na hrací plochu (aktuální balík, č. 5). Na tuto kartu musí následující hráč hrát.
Hraje se po směru hodinových ručiček.
Ukázka přípravy hry pro 3 hráče na obrázku na následující straně.

PRŮBĚH HRY
Základní princip: Hráč na řadě odhodí z ruky kartu, kterou dle pravidel odhodit může (viz
Přehled karet). Následně si z dobíracího balíku vezme kartu, aby měl vždy na konci svého
tahu 3 karty v ruce. Pokud hráč na řadě nemá žádnou vhodnou kartu na vyhození, musí si
vzít celý aktuální odhazovací balík do ruky.
Hra je rozdělena na dva poločasy. V prvním poločase hráči postupně odhazují a dobírají
karty, dokud jsou k dispozici karty k dobírání. Karty na stole („náhradníky“) nelze v prvním
poločase používat. Až bude balík na dobírání prázdný, začíná druhý poločas. Ve druhém
poločase mohou hráči používat své karty na stole („náhradníky“), ale jen tehdy, mají-li
v ruce maximálně 3 karty. Prostřední náhradník je známý (správné použití je snadné), zbylí
dva ne a hraní s nimi je proto zajímavý risk. Pokud hráč totiž použije neznámého náhradníka, který nepasuje na aktuální kartu v balíku, musí si celý balík vzít.
První hráč, který se zbaví všech svých karet v ruce i na stole, vyhrává. Hra ovšem nekončí,
dokud se nenajde Dřevák. Mohou nastat tyto dvě situace:
1. Někdo drží kartu Dřevák. Tento hráč prohrál, stal se Dřevákem a další hru míchá.
2. Dřevák je na stole, vespod aktuálního odhazovacího balíčku. Hraje se tedy dále,
dokud si některý z hráčů nevezme celý balík i s Dřevákem do ruky. Dále dle bodu 1.

TIPY A RYCHLÝ PŘEHLED PRAVIDEL
9 Nelze hrát stejné na stejné.
Př.: Pokud je v aktuálním odhazovacím balíku Obránce, hráč na řadě nesmí zahrát Obránce. Stejně tak i pro akce: pokud je v balíku Ofenzíva, nelze vyhodit Ofenzívu.

9 Stejné karty lze vyhazovat ve větším počtu.
Př.: Má-li hráč v ruce 3 Útočníky, může vyhodit jednoho, dva nebo všechny podle toho, jak
se to hodí. Má-li 6 Penalt, může vyhodit až 6 Penalt apod.
9 Nelze použít Akci na Akci (s výjimkou Pyra).
Př.: V aktuálním balíku je Ofenzíva. Nelze na ni hrát žádná další Akce, pouze vybraní hráči
(Útočník, Záložník, Kapitán a případně Dřevák).
9 Hráči na sebe navazují v „postupce“ Brankář – Obránce – Záložník – Útočník. Vždy lze
hrát nahoru i dolu. Kapitán je univerzál, navazuje na kteroukoliv pozici.
Př.: Pokud je v balíku Záložník, lze zahrát Obránce, Útočníka a Kapitána. Pokud je v balíku
Brankář, lze zahrát pouze Obránce a Kapitán. Na Hráče je možné ale hrát i vybrané Akce.
9 Zbavit se Dřeváka co nejdřív.
Př.: Hráč, který musel brát aktuální balík i se Dřevákem, se pokusí co nejdříve Dřeváka
vyhodit, aby bral co nejméně karet a aby poslal Dřeváka dál do hry.
9 Šetřit Koháka, setřít soupeře.
Př.: Pokud si hráč ponechá v ruce Koháka do druhého poločasu, může jeho použitím ve
vhodnou chvíli rozhodnout o tom, kdo se stane Dřevákem. Jedná se o tzv. Kohákovinu.
© 2020 Midu Sports Creative s.r.o. Další hry, tipy, triky,
návody a zajímavosti najdete na webu midu-games.com

PŘEHLED KARET
Ve hře se vyskytují 3 typy karet: Hráči, Akce a Speciální karty (Dřevák a Kohák).

NÁPOVĚDA
V dolní části každé karty se nachází přehledná nápověda, díky níž lze snadno poznat,
které karty je možné na danou kartu hrát.

Na kartu Obránce lze hrát
– dle horní řady Hráče:
Brankář (B), Záložník (Z),
Kapitán (K), Dřevák (D); dle
dolní řady Akce: Defenzíva
(D), VAR (V), Pyro (PY), Faul
(F) a Penalta (PE).

Na kartu Ofenzíva lze hrát
– dle horní řady Hráče:
Záložník (Z), Útočník (Ú),
Kapitán (K), Dřevák (D); dle
dolní řady Akce: žádné,
protože na Akci nelze hrát
další Akci.

Na kartu Dřevák lze hrát
všechny karty kromě karet VAR (není akce, k níž se
lze vrátit) a Pyro (není co
spálit).

HRÁČI

Hráče lze hrát na všechny typy karet – Hráč, Akce i Speciální.
BRANKÁŘ (B)
6×
Kombinuje pouze s Obráncem
a Kapitánem.

OBRÁNCE (O)
6×
Po něm může následovat směrem dozadu Brankář a směrem
dopředu Záložník. Může hrát
i s Kapitánem.

ZÁLOŽNÍK (Z)
6×
Záložník kombinuje směrem
dopředu s Útočníkem a směrem dozadu s Obráncem. Kombinovat může i s Kapitánem.

ÚTOČNÍK (Ú)
6×
Útočník kombinuje pouze se
Záložníkem nebo Kapitánem.

KAPITÁN (K)		
6×
Univerzál, kombinuje se všemi hráči. Díky tomu se jedná o velmi silnou kartu,
kterou je vhodné zbytečně nevyhazovat.

AKCE

Akce lze hrát pouze na Hráče. Akce na Akci nelze.
DEFENZÍVA (D)
5×
Lze zahrát pouze na defenzivní
hráče (Brankář, Obránce) a univerzála Kapitána. Následující
karta musí být opět defenzivní
hráč či univerzál.

OFENZÍVA (O)
5×
Lze zahrát pouze na ofenzivní
hráče (Záložník, Útočník) či univerzála Kapitána. Následující
karta musí být opět ofenzivní
hráč či univerzál.

FAUL (F)
5×
Může být hrána na jakéhokoliv
hráče. Po zahrání této Akce následující hráč jednou nehraje.

PENALTA (PE)
5×
Může být zahrána na jakéhokoliv hráče. Následující hráč musí
použít Kapitána, či Útočníka
(případně Dřeváka).

VAR (V)
4×
Může být hrána na jakéhokoliv hráče. Podmínkou je, aby v aktuálním balíčku
byla dříve vyhozena aspoň jedna Akce. Tato karta pak vrátí hru k poslední použité Akci, na kterou následující hráč musí zareagovat. Nesmí být vyložena jako
první v balíku (ani na Dřeváka), protože by nebyla žádná Akce k vrácení.

