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Pro dlouhé letní večery 
přinášíme unikátní 
stolní hru pro hráče 
všech věkových skupin, 
politických i sexuálních 
orientací. Hra je testována 
Reflexem, opravdu se v ní dá 
vyhrát i prohrát. Ať trávíte 
dovolenou doma, nebo 
v zahraničí, s rouškou, nebo 
bez – bavte se!
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SOUČÁSTÍ HRY není hrací kostka 
ani figurky. Měly být uskladněny 
ve skladech Správy státních hmot-
ných rezerv, kde nejsou, a doručit 
vám je měla Česká pošta, která 
nedoručuje. Ale maká se na tom. 
Buď se spolehnete na slova ministra 
zdravotnictví, že kostky i figurky 
jednou budou, že by je měly dovézt 
speciály z Číny, anebo si vyrobíte 
vlastní, případně použijete z jiných 
stolních her. 

CÍLEM HRY je dostat se od startu 
do cíle jako první. První v cíli sice 
vítězí, což ovšem neznamená, že 
vyhrál. Může dorazit nakažen covi-
dem-19. Kašlat, mít horečku a další 
příznaky této pandemické choroby. 
Případně může být zcela bezpřízna-
kovým. Příznakem jeho vítězství je 
ovšem nenávist a závist ostatních 
spoluhráčů, že zvítězil.

Hru začíná nejmladší hráč, případ-
ně nejstarší. Případně nejmladší 
nebo nejstarší žena. V případě vý-
skytu více pohlaví se nějak domluv-
te, etiketa pro tyto případy ještě 
nebyla vynalezena.

POSTUP: Každý hází kostkou. 
V případě, že hodíte šestku, můžete 
vrhnout ještě jednou. Prostě jako 
v člobrďu. Pokud vstoupíte na čer-
vené políčko, čeká vás pravděpo-
dobně nějaká polízanice. Pokud 
na zelené, naopak se můžete těšit 
na nějaké nečekané zvýhodnění 
proti soupeřům a přiblížení cíli.

ŠVINDLOVAT A PODVÁDĚT se 
samo zřejmě může, nemá smysl 
vzdorovat duchu doby. Jen u toho 
nesmíte být přistižen. To se pak 
hlasuje o tom, co s vámi. Pravděpo-
dobně se jen vrátíte na start a zů-
stáváte ve hře s drobnou ostudou. 
Pokud vlastníte holding a nějaká 
média, tak je to bez ostudy. Dalším 
řešením je svou „načapanou“ figu-
rku převést do svěřenského fondu 
a pokračovat beztrestně s jinou. 
V tomto případě doporučujeme 
sáhnout po šachovnici a vytáhnout 
z ní ke hře bílého koně. 

bez – bavte se!
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PRAVIDLA HRY:

Stáhněte si 
aplikaci Reflex
a buďte v obraze.
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