CZ

pro 3 až 8 hráčů
od 8 let

Námět: S. Barc & J. C. Rodriguez - licence Week End Games
Family rozšíření: Günter Burkhardt & Daan Kreek
Dynamická slovní a dovednostní hra!
Zábavná hra se slovy pro bystré hlavičky, ve které se uplatní i šikovné ruce. Při této dynamické hře musí hráč nejen rychle
přemýšlet při honbě za správnými slovy, ale také prokázat svou šikovnost. Když začne „bomba“ tikat, je třeba ji rychle předat
druhému hráči. To je však možné jen v případě, že hráč správně splní zadaný úkol. Napínavou výzvu pro celou rodinu představují
3 slovní a 2 dovednostní úkoly!

Obsah hry

165 karet
(3 kategorie po 55 kartách)

8 hracích figurek

4 oboustranně potištěné
destičky se žížalou
(na jedné straně je
růžová žížala na
žlutém pozadí,
na druhé straně
žlutá žížala na
růžovém pozadí)

1 elektronický měřič času „bomba“

1 kalíšek
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1 kostka se symboly

1 pravidla hry

Dodatečně jsou potřeba 2 AAA baterie 1,5 V. Baterie NEJSOU součástí balení!
Bomba se zapíná stisknutím knoflíku na spodní straně. Elektronický čip řídí dobu tikání podle náhodného
principu. Bomba tiká po dobu 10 až 60 sekund, pak „vybuchne“. Poté se pro další kolo znovu nastartuje.
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Cíl hry
Cílem hry je, vyřešit co nejrychleji úkol a zbavit se bomby ještě předtím, než vyměřený čas ukončí „exploze“. Vyprší-li čas hráči,
který je na řadě, musí posunout svou ﬁgurku na hrací desce o jedno políčko vpřed. Jakmile první hráč dojde se svou ﬁgurkou na
poslední políčko uprostřed hrací desky, hra končí. Vyhrává ten hráč, který má svou ﬁgurku nejdále od posledního políčka.

Příprava hry
Před první hrou vložte do bomby 2 baterie 1,5V AAA (viz „Vložení a výměna baterií“). Opatrně vytlačte jednotlivé
destičky se žížalou z perforovaného plata.
Hrací desku umístěte doprostřed stolu.
Každý hráč si vybere jednu hrací ﬁgurku a postaví ji na startovní políčko, které je označeno šipkou.
Karty jednotlivých kategorií odděleně zamíchejte a připravte je do 3 zakrytých hromádek obrázky dolů vedle hrací desky.
Připravte si bombu, kalíšek, kuličku, 4 destičky se žížalou a kostku se symboly.
Určete hráče, který bude začínat. Dále se hraje ve směru hodinových ručiček.

Průběh hry
Hráč, který je na řadě, hodí kostkou se symboly a nastartuje bombu. Symbol na kostce určí, zda hráč bude řešit dovednostní
úkol nebo si bude hrát se slovy.
Podle symbolu, který na kostce padne, plní hráči následující úkoly:

Dovednostní úkoly: hodí-li hráč kostkou a padne mu symbol dovednostního úkolu, pak po nastartování nedrží
bombu v ruce, ale položí ji doprostřed stolu. Po vypršení vyměřeného času, musí hráč, který je právě na řadě, posunout svou
ﬁgurku o jedno políčko – směrem k „explozi“.

Kalíšek + kulička: hráč si rychle vezme
kalíšek s kuličkou a pokusí se nechat
skočit kuličku do kalíšku tak, aby se
předtím alespoň 1x odrazila od stolu.
Když to hráč zvládne, předá rychle kalíšek
a kuličku dalšímu hráči, který se také
pokusí zdolat tento úkol.

Žížala: hráč si rychle vezme všechny
4 destičky se žížalou a pokusí se z nich co
nejrychleji sestavit RŮŽOVOU žížalu. Když
to hráč zvládne, předá destičky rychle
dalšímu hráči, který destičky otočí a snaží
se co nejrychleji sestavit ŽLUTOU žížalu.
Další hráč se pak pokouší sestavit opět
růžovou žížalu atd.
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Slovní úkoly: padne-li hráči na kostce symbol se slovním úkolem, otočí vrchní kartu z hromádky té kategorie, kterou

kostka určila (u slovního akrobata hráč otáčí 3 vrchní karty). Nyní musí hráč rychle jmenovat slovo, kterým splní zadaný úkol.
U těchto tří kategorií drží hráč bombu v ruce do té doby, dokud nevysloví správné slovo. Jakmile tak učiní, okamžitě předává
bombu dalšímu hráči, který musí vyslovit nové vhodné slovo ke stejnému úkolu, aby také mohl předat bombu atd.

Poznámka: jakmile je platné slovo vysloveno, musí následující hráč bombu převzít okamžitě! Každé slovo smí být ve stejném
kole zmíněno pouze jednou. Pokud by bylo použito znovu, je neplatné. Každý hráč může neplatné slovo svého spoluhráče
zpochybnit do té doby, než je bomba předána dalšímu hráči (viz „Platná a neplatná slova“).

Rýmování: hráč musí najít výraz, který se
rýmuje se slovem na kartičce, např.
„lavička“: hlavička, polička, stolička atd.

Slovní akrobat: hráč otočí 3 karty.
Na každé kartě je jedna souhláska. Úkolem
hráče je najít slovo, ve kterém jsou alespoň
1x obsaženy všechny 3 souhlásky. Může být
přidán libovolný počet písmen. Na pořadí
zadaných souhlásek nezáleží. Např.
„K“, „T“, „R“: KRTeK, KRáTeR, KRásT atd.

Asociace: hráč musí najít slovo, které se
hodí k výrazu na kartičce, např.
„červený“: růže, kečup, nos klauna atd.

Žolík: hráč si může vybrat jednu ze všech
pěti kategorií.

Kolo končí ve chvíli, kdy bomba přestane tikat a „exploduje“. Hráč, který je na řadě v okamžiku exploze, musí posunout svou
hrací ﬁgurku o 1 políčko – směrem k „explozi“. Tento hráč začíná nové kolo - hodí kostkou, nastartuje bombu atd.

Konec hry
Hra končí, jakmile některý hráč dojde se svou ﬁgurkou na poslední políčko „exploze“. Tento hráč
prohrál. Vítězem se stává ten, kdo má svou ﬁgurku nejdále od posledního políčka. Při shodě vyhrává
více hráčů současně.
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Platná a neplatná slova:
Platné je každé české slovo, i vlastní jména a názvy značek, a také cizí slova, která byla do češtiny převzata.
V jednom kole nesmí být stejné slovo vysloveno vícekrát, pouze jednou. Každý hráč musí v daném kole najít nové slovo.
Množné číslo a podobné gramatické tvary stejného slova jsou neplatné.

Příklad: hráč právě vyslovil slovo „hra“. Slova „hry“ nebo „hraný“ jsou neplatná.
Upozornění: neplatná slova musí být zpochybněna okamžitě – nejpozději do té doby, než hráč předá bombu dalšímu hráči.
Poté už slovo zpochybnit nelze. Pokud vyslovené slovo bylo skutečně neplatné, musí hráč vyslovit nové slovo.
Vložení a výměna baterií
Hra TIK TAK BUM FAMILY funguje se dvěma 1,5V AAA bateriemi (nejsou součástí balení). S bateriemi by měli manipulovat pouze dospělí.
Baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Při výměně baterií odšroubujte šroubek na víčku přihrádky na baterie na spodní straně
bomby, otevřete přihrádku a baterie vložte – dbejte na dodržení správné polarizace (viz obrázek). Poté nasaďte víčko přihrádky na baterie
zpět a šroubek utáhněte. Přitom je třeba respektovat níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Obr. 1 – bez baterií
Obr. 2 – správné vložení baterií
Bezpečnostní pokyny:
Ve výjimečných případech mohou baterie vytéci. Vyteklá kapalina může
způsobit popáleniny nebo výrobek zničit. Aby se zabránilo vytečení baterií,
dbejte, prosím, následujících pokynů:
* Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
* Dobíjecí baterie před dobíjením vyjměte vždy z výrobku.
* Nabíjení dobíjecích baterií musí probíhat vždy jen pod dozorem dospělých osob.
* Nikdy nekombinujte alkalické baterie, standardní baterie (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí
niklo-kadmiové baterie.
* Nepoužívejte společně staré a nové baterie (baterie vyměňujte vždy současně).
* Používejte baterie pouze stejného nebo odpovídajícího typu dle doporučení.
* Dbejte na dodržení správné polarizace (+/-).
* Staré nebo vybité baterie musí být odstraněny z výrobku.
* Póly nesmí být zkratovány.
* Nevhazujte výrobek do ohně. V produktu obsažené baterie mohou explodovat nebo vytéct.
* Baterie likvidujte bezpečně a podle předpisů.
* Obal uschovejte, obsahuje důležité informace!

Pozor! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty nebo
spolknuty. Nebezpečí udušení. Uschovejte kontaktní adresu. Změna provedení vyhrazena.
Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „TIK TAK BUM FAMILY“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o.
Lužná 591, CZ-160 00 Praha 6
info@piatnik.cz
www.piatnik.cz
Piatnik
Hütteldorfer Straße 229-231,
A-1140 Vídeň, Rakousko
info@piatnik.com
www.piatnik.com

Navštivte nás na facebooku

www.facebook.com/PiatnikCZ
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SK

pre 3 až 8 hráčov
od 8 rokov

Námet: S. Barc & J. C. Rodriguez - licencia Week End Games
Family rozšírenie: Günter Burkhardt & Daan Kreek
Dynamická slovná hra rozvíjajúca zručnosť!
Zábavná hra so slovami pre bystré hlavičky, v ktorej sa uplatnia aj šikovné ruky. Pri tejto dynamickej hre musí hráč nielen rýchlo
premýšľať pri honbe za správnymi slovami, ale tiež preukázať svoju šikovnosť. Keď začne „bomba“ tikať, je potrebné ju rýchlo
odovzdať druhému hráčovi. To je však možné len v prípade, že hráč správne splní zadanú úlohu. Napínavú výzvu pre celú rodinu
predstavujú 3 slovné úlohy a 2 úlohy zamerané na zručnosť!

Obsah hry

165 kariet
(3 kategórie po 55 kartách)

8 hracích figúrok

4 obojstranne potlačené
doštičky s dážďovkou
(na jednej strane je
ružová dážďovka
na žltom pozadí,
na druhej strane
žltá dážďovka na
ružovom pozadí)

1 elektronický merač času „bomba“

1 kalíšok
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1 kocka so symbolmi

1 pravidlá hry

Dodatočne sú potrebné 2 AAA batérie 1,5 V. Batérie NIE SÚ súčasťou balenia!
Bomba sa zapína stlačením gombíka na spodnej strane. Elektronický čip riadi dobu tikania podľa náhodného
princípu. Bomba tiká 10 až 60 sekúnd, potom „vybuchne“. Potom sa pre ďalšie kolo znova naštartuje.
Piatnik, č. 799099
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Cieľ hry
Cieľom hry je vyriešiť čo najrýchlejšie úlohu a zbaviť sa bomby ešte predtým, ako vymeraný čas ukončí „explózia“. Keď vyprší čas
hráčovi, ktorý je na rade, musí posunúť svoju ﬁgúrku na hracej doske o jedno políčko vpred. Akonáhle prvý hráč dôjde so svojou
ﬁgúrkou na posledné políčko v strede hracej dosky, hra končí. Vyhráva ten hráč, ktorý má svoju ﬁgúrku najďalej od posledného
políčka.

Príprava hry
Pred prvou hrou vložte do bomby 2 batérie 1,5V AAA (viď. „Vloženie a výmena batérií“). Opatrne vytlačte jednotlivé
doštičky s dážďovkou z perforovaného plata.
Hraciu dosku umiestnite do stredu stola.
Každý hráč si vyberie jednu hraciu ﬁgúrku a postaví ju na štartové políčko, ktoré je označené šípkou.
Karty jednotlivých kategórií oddelene zamiešajte a pripravte ich do 3 zakrytých kôpok obrázkami dole vedľa hracej dosky.
Pripravte si bombu, kalíšok, guličku, 4 doštičky s dážďovkou a kocku so symbolmi.
Určte hráča, ktorý bude začínať. Ďalej sa hrá v smere hodinových ručičiek.

Priebeh hry
Hráč, ktorý je na rade, hodí kockou so symbolmi a naštartuje bombu. Symbol na kocke určí, či hráč bude riešiť úlohu zameranú
na zručnosť, alebo sa bude hrať so slovami.
Podľa symbolu, ktorý na kocke padne, plnia hráči nasledujúce úlohy:

Úlohy zamerané na zručnosť: keď hodí hráč kockou a padne mu symbol úlohy zameranej na zručnosť, potom po
naštartovaní nedrží bombu v ruke, ale položí ju do stredu stola. Po vypršaní vymeraného času, musí hráč, ktorý je práve na
rade, posunúť svoju ﬁgúrku o jedno políčko – smerom k „explózii“.

Kalíšok + gulička: hráč si rýchlo vezme
kalíšok s guličkou a pokúsi sa nechať
skočiť guličku do kalíška tak, aby sa
predtým aspoň 1x odrazila od stola. Keď
to hráč zvládne, odovzdá rýchlo kalíšok
a guličku ďalšiemu hráčovi, ktorý sa tiež
pokúsi zdolať túto úlohu.

Dážďovka: hráč si rýchlo vezme všetky
4 doštičky s dážďovkou a pokúsi sa z nich
čo najrýchlejšie zostaviť RUŽOVÚ
dážďovku. Keď to hráč zvládne, odovzdá
doštičky rýchlo ďalšiemu hráčovi, ktorý
doštičky otočí a snaží sa čo najrýchlejšie
zostaviť ŽLTÚ dážďovku. Ďalší hráč sa
potom pokúša zostaviť opäť ružovú
dážďovku, atď.
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Slovné úlohy: keď padne hráčovi na kocke symbol so slovnou úlohou, otočí vrchnú kartu z kôpky tej kategórie, ktorú
kocka určila (u slovného akrobata hráč otáča 3 vrchné karty). Teraz musí hráč rýchlo vymenovať slovo, ktorým splní zadanú
úlohu. U týchto troch kategórií drží hráč bombu v ruke do tej doby, dokiaľ nevysloví správne slovo. Akonáhle tak urobí,
okamžite odovzdáva bombu ďalšiemu hráčovi, ktorý musí vysloviť nové vhodné slovo k rovnakej úlohe, aby tiež mohol
odovzdať bombu, atď.
Poznámka: akonáhle je platné slovo vyslovené, musí nasledujúci hráč bombu prevziať okamžite! Každé slovo smie byť
v rovnakom kole spomenuté len raz. Pokiaľ by bolo použité znova, je neplatné. Každý hráč môže neplatné slovo svojho
spoluhráča spochybniť do tej doby, než je bomba odovzdaná ďalšiemu hráčovi (viď. „Platné a neplatné slová“).

Rýmovanie: hráč musí nájsť výraz, ktorý sa
rýmuje so slovom na kartičke, napr.
„lavička“: hlavička, polička, stolička, atď.

Slovný akrobat: hráč otočí 3 karty. Na
každej karte je jedna spoluhláska. Úlohou
hráča je nájsť slovo, v ktorom sú aspoň 1x
obsiahnuté všetky 3 spoluhlásky. Môže byť
pridaný ľubovoľný počet písmen. Na poradí
zadaných spoluhlások nezáleží. Napr. „K“,
„T“, „R“: KRTKo, KRáTeR, uKRadnuTý, atď.

Asociácie: hráč musí nájsť slovo, ktoré sa
hodí k výrazu na kartičke, napr. „červený“:
ruža, kečup, nos klauna, atď.

Žolík: hráč si môže vybrať jednu zo
všetkých piatich kategórií.

Kolo končí vo chvíli, keď bomba prestane tikať a „exploduje“. Hráč, ktorý je na rade v momente explózie, musí posunúť svoju
hraciu ﬁgúrku o 1 políčko – smerom k „explózii“. Tento hráč začína nové kolo – hodí kockou, naštartuje bombu, atď.

Koniec hry
Hra končí, akonáhle niektorý hráč dôjde so svojou ﬁgúrkou na posledné políčko „explózie“. Tento hráč
prehral. Víťazom sa stáva ten, kto má svoju ﬁgúrku najďalej od posledného políčka. Pri zhode vyhráva
viac hráčov súčasne.
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Platné a neplatné slová:
Platné je každé slovenské slovo, aj vlastné mená a názvy značiek, a tiež cudzie slová, ktoré boli do slovenčiny prevzaté.
V jednom kole nesmie byť rovnaké slovo vyslovené viackrát, ale len raz. Každý hráč musí v danom kole nájsť nové slovo. Množné číslo
a podobné gramatické tvary rovnakého slova sú neplatné.

Príklad: hráč práve vyslovil slovo „hra“. Slová „hry“ alebo „hraný“ sú neplatné.
Upozornenie: neplatné slová musia byť spochybnené okamžite – najneskôr do tej doby, než hráč odovzdá bombu ďalšiemu hráčovi. Potom
už slovo nie je možné spochybniť. Pokiaľ vyslovené slovo bolo skutočne neplatné, musí hráč vysloviť nové slovo.
Vloženie a výmena batérií
Hra TIK TAK BUM FAMILY funguje s dvomi 1,5V AAA batériami (nie sú súčasťou balenia). S batériami by mali manipulovať len dospelí.
Batérie by mali byť uchovávané mimo dosah detí. Pri výmene batérií odskrutkujte skrutku na viečku priehradky na batérie na spodnej
strane bomby, otvorte priehradku a batérie vložte – dbajte na dodržanie správnej polarizácie (viď. obrázok). Potom nasaďte viečko
priehradky na batérie späť a skrutku utiahnite. Pritom je potrebné rešpektovať nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Obr. 1 – bez batérií
Obr. 2 – správne vloženie batérií
Bezpečnostné pokyny:
Vo výnimočných prípadoch môžu batérie vytiecť. Vytečená kvapalina môže
spôsobiť popáleniny alebo výrobok zničiť. Aby sa zabránilo vytečeniu batérií,
dodržiavajte prosím, nasledujúce pokyny:
* Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie.
* Dobíjacie batérie pred dobíjaním vyberte vždy z výrobku.
* Nabíjanie dobíjacích batérií musí prebiehať vždy len pod dohľadom dospelých osôb.
* Nikdy nekombinujte alkalické batérie, štandardné batérie (zinko-uhlíkové) alebo dobíjacie
niklo-kadmiové batérie.
* Nepoužívajte spoločne staré a nové batérie (batérie vymieňajte vždy súčasne).
* Používajte batérie len rovnakého alebo odpovedajúceho typu podľa odporúčaní.
* Dbajte na dodržanie správnej polarizácie (+/-).
* Staré alebo vybité batérie musia byť odstránené z výrobku.
* Póly nesmú byť skratované.
* Nevhadzujte výrobok do ohňa. V produkte obsiahnuté batérie môžu explodovať alebo vytiecť.
* Batérie likvidujte bezpečne a podľa predpisov.
* Obal uschovajte, obsahuje dôležité informácie!

Pozor! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť vdýchnuté
alebo prehltnuté. Nebezpečenstvo udusenia. Uschovajte kontaktnú adresu.
Zmena prevedenia vyhradená.
Pokiaľ máte otázky alebo pripomienky k hre „TIK TAK BUM FAMILY“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o.
Lužná 591, CZ-160 00 Praha 6
info@piatnik.cz
www.piatnik.cz
Piatnik
Hütteldorfer Straße 229-231,
A-1140 Viedeň, Rakúsko
info@piatnik.com
www.piatnik.com

Navštívte nás na Facebooku
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