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PŘÍPRAVA
Nemáte karty Imaglee? Nevadí, vyrob-
te si vlastní karty! Vezměte si pět prázd-
ných listů papíru a pastelky. Každý list 
rozdělte na 10 papírků. Na každý papí-
rek nakreslete barevnou číslici. Vytvořte 
celkem 50 karet s čísly od 0 do 9 ve pěti 
barvách.

Balíček zamíchejte a rozdělte ho na tolik 
stejných částí, kolik hraje hráčů. Případ-
né karty navíc dejte stranou.

JAK SE HRAJE
Hru si vysvětlíme pro dva hráče, ale s více 
hráči se hraje obdobně. Starší hráč se 
zeptá mladšího „O kolik“? Mladší řekne 

celé číslo od 1 do 12. Oba hráči sejmou
ze svého balíčku příslušný počet karet. 
A teď přichází to hlavní: Z číslic stejné 
barvy je povoleno poskládat víceciferná 
čísla. Příklad: Když hráč sejme modrou 
trojku, modrou dvojku a modrou jed-
ničku, může z nich poskládat číslo 321. 
Poté hráči čísla sečtou.

Napadlo vás někdy vytvořit si vlastní 
hru s kartami? Ukážeme vám naši 

oblíbenou hru „O kolik?“, což je 
něco jako hra „Větší bere“, ovšem 

s vícecifernými čísly, která se sčítají. 
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PŘÍKLAD: Pokud se hraje 
o 5 karet a hráč sejme modrou 
devítku, modrou jedničku, ze-
lenou jedničku, žlutou dvojku 
a červenou šestku, 
sčítá 91 + 1 + 2 + 6 = 100. 
Kdo má větší součet, bere kar-
ty z daného kola. Pokud je to 
nerozhodně, otočí hráči další 
kartu ze svého balíčku, aby se 
určil vítěz kola.
Vítězem celé hry je ten, kdo 
obere soupeře o všechny kar-
ty, případně ten, kdo po uply-
nutí určeného času získá víc 
karet.
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LEV MÁ 99 LENOCHOD MÁ 100

LEV LENOCHOD

99<100, VYHRÁVÁ TEDY LENOCHOD!

O kolik?

O pět!

Tady 
je mých 

pět.
A tady 
mých.

85+3+6+5 91+1+2+6
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