
CIEĽ HRY  

Deväť rôznofarebných klaunov sa pohybuje po manéži. 
Väčšina z nich sa smeje a je veselá, ale niektorí sú veľmi 
smutní, pretože nikde stratili svoj klobúčik. Vždy, keď sa 
v manéži objavia dvaja úplne rovnakí klauni, musíš rýchlo 
zacinkať na zvonček. Ten, kto zacinká najrýchlejšie, získa 
veľa kariet s klaunmi. Vyhráva ten hráč, ktorý má na konci 
hry najviac klaunov.

KARTY S KLAUNMI 

Na každej karte je vyobrazený klaun. Majú deväť rôznych 
farieb, z každej farby je päť smejúcich sa klaunov a jeden 
smutný bez klobúčika. Smejúci a smutní klauni sa od 
seba moc nelíšia, preto musíš dávať dobrý pozor.

Počet hráčov:  2 – 4
Vek: od 4 rokov
Hracia doba: cca 15 minút

Hra obsahuje: 54 kariet s klaunmi
 1 zvonček
 pravidlá hry

Autor: Haim Shafir
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PRÍPRAVA HRY 

Zvonček sa položí uprostred stola tak, aby na neho 
každý dobre dočiahol. Karty sa zamiešajú a rozdajú 
rovnomerne medzi hráčov. Pri hre so štyrmi hráčmi majú 
dvaja na začiatku hry jednu kartu naviac.

Každý hráč utvorí zo svojich kariet balíček, ktorý položí pred 
seba na stôl tak, aby strana karty s klauni bola uprostred.

PRIEBEH HRY 

Keď si na rade, odkryješ zo svojho balíčka vrchnú kartu 
a položíš ju pred seba na stôl. Potom je na rade Tvoj ľavý 
sused. Tak vznikne v priebehu hry pred každým hráčom 
(medzi zvončekom a jeho balíčkom so zakrytými kartami) 
ďalší, odkrytý balíček.

Pozor: kartu odkrývaj vždy smerom od seba. Stranu 
karty s klaunom musia najskôr vidieť spoluhráči. To ťa 
donutí odkryť každú kartu veľmi rýchlo, ak chceš vidieť, 
ktorého klauna zrovna odkrývaš. 

Rýchlo zacinkať
Všetci hráči postupne odkrývajú svoje karty tak dlho, 
pokým sa neobjavia dva rovnako farebný smejúci sa 
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klauni. Až sa tak stane, snaží sa každý hráč (či je na rade 
alebo nie) čo najrýchlejšie zacinkať na zvonček.

Príklad 1: v manéži je 
jeden zelený, ružový, 
fialový, modrý smejúci 
klaun. Do tejto chvíle 
cinkať ešte nemôžeš. 
Na modrého smejúce-
ho klauna položíš dru-
hého zeleného smejú-
ceho klauna. Teraz sú 
v manéži dvaja zelení 
smejúci klauni, musíš 
rýchlo zacinkať.

Ten hráč, ktorý zacinkal 
ako prvý, získa všetky odokryté karty, vrátane svojich 
vlastných. Získané karty dá naspodok svojho balíčka so 
zakrytými kartami. Ďalšie kolo začne tým, že odokryje 
novú kartu.

Pozor: ruky hráčov nesmú byť v blízkosti zvončeka. 
Behom hry ležia stále na stole vedľa svojho balíčka 
s kartami.

Smutní klauni
Nenechaj sa zmiasť smutnými klaunmi – od tých 
usmievavých sa moc nelíšia. Veľmi ľahko sa môže stať, 
že zle zacinkáš iba preto, lebo v manéži síce boli dvaja 
klauni rovnakej farby, ale jeden z nich bol práve smutný 
a bez klobúčika.
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Príklad 2: v manéži je jeden žltý smejúci klaun, jeden 
červený smutný klaun, jeden modrý smutný klaun a jeden 
modrý smejúci klaun. Do tejto chvíle ešte nesmieš cinkať. 
Na žltého smejúceho klauna položíš modrého smejúceho 
sa klauna. Teraz už zacinkať môžeš, pretože v manéži sú 
dvaja modrí smejúci klauni (aj keď je tam jeden smutný 
modrý klaun).

Zlé zacinkanie!
Ak si zacinkal na zvonček v zlom okamihu, musíš dať zo 
svojho balíčka so zakrytými kartami každému spoluhrá-
čovi po jednej karte. Spoluhráči si ju odložia naspodok 
svojich balíčkov so zakrytými kartami.

KONIEC HRY 

Ak si na rade a nemáš už žiadnu kartu k odkrytiu, vypa-
dávaš bohužiaľ z hry. Ostatní hráči hrajú ešte tak dlho, 
pokým sa neobjavia dvaja rovnakí klauni. Najrýchlejší 
hráč potom naposledy pozbiera získané karty a končí 
hra. Hráči spočítajú svoje karty. Vyhráva ten hráč, ktorý 
ich nazbieral naviac. 

Ak máte otázky a pripomienky k hre “Cink! Junior”, obráťte sa, 
prosím, na:

PIATNIK PRAHA s.r.o.
e-mail: info@piatnik.cz

www.piatnik.cz

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MCMXCVIII
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