
HRY
Na výběr máte tři různé hry: Vlajky, Zeměpisné kvízy a Najdi stát.
Záleží jen na vás, kterou si vyberete.

Hra Vlajky
Příprava hry:
K této hře je potřeba herní plán a karty s vlajkami států.
Rozložte si před sebe herní plán. Pro začátek je lepší zvolit stranu s názvy států. 
Pokročilí si však mohou vybrat variantu slepé mapy. 
Nyní si vyberte karty, se kterými budete hrát. Karty jsou rozděleny do 3 úrovní 
obtížnosti. Karty s jedním pruhem jsou nejjednodušší, karty se dvěma pruhy 
jsou obtížnější a karty se třemi pruhy jsou nejtěžší. Samozřejmě si můžete karty 
vybrat dle vlastního výběru nebo můžete hrát se všemi kartami najednou. 
Zamíchejte vybrané karty a před každého hráče rozdejte 4 karty vlajkou 
nahoru. Ostatní karty nechte v balíčku vlajkou nahoru k doplňování.

Průběh hry:
Začíná nejmladší hráč, který si vybere jednu z karet před sebou a tužkou se 
dotkne vlajky. Ozve se pokyn k nalezení státu, kterému vlajka patří. Hráč se 
pokusí stát na mapě najít tak, že se dotkne vybraného státu tužkou. K nale-
zení státu na mapě má každý hráč jeden pokus. Podaří-li se hráči stát najít, 
kartu si nechává. V opačném případě dá kartu stranou. 
Po skončení svého tahu si doplní své karty o jednu kartu z balíčku, aby měl před 
sebou stále 4 karty. Ve hře pokračuje další hráč po směru hodinových ručiček.

Cíl hry:
Vítězem hry je ten, kdo jako první nasbírá 5 karet. 
Pokud se žádnému z hráčů nepodaří nasbírat 5 karet do vyčerpání balíčku, 
vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet. Případně se promíchají odložené kar-
ty a ve hře se pokračuje, dokud se jednomu z hráčů nepodaří získat 5 karet.

NAPIŠTE NÁM,RÁDI ODPOVÍME

Máte-li připomínky k tomuto produktu 
nebo nápady na nové hry 
s elektronickou Albi tužkou, 
napište nám na info@kouzelnecteni.cz.

Infolinka ČR: + 420 737 221 010 
Info e-mail: info@kouzelnecteni.cz

Pravidla hry
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VÝROBCE A VYDAVATEL:

© 2016 ALBI Česká republika a. s. 
Thámova 13, 186 00 Praha 8 
Česká republika

www.kouzelnecteni.cz
eshop.albi.cz

doporučenÍ:
Předtím než začnete hrát 

jednu ze tří her, projděte si herní 
plán a jednotlivé karty států. 
Dozvíte se spoustu informací, 
které vám mohou v průběhu 

jednotlivých her 
pomoci.

Hra Zeměpisné kvízy
Příprava hry:
K této hře jsou potřeba karty se státy a karty s možnostmi odpovědí.
Nyní si vyberte karty, se kterými budete hrát.
Karty jsou rozděleny do 3 úrovní obtížnosti.
Karty s jedním pruhem jsou nejjednodušší, karty se dvěma pruhy jsou ob-
tížnější a karty se třemi pruhy jsou nejtěžší. Samozřejmě si můžete karty 
vybrat dle vlastního výběru nebo můžete hrát se všemi kartami najednou. 
Zamíchejte vybrané karty a před každého hráče rozdejte 4 karty obrázkem 
a názvem státu nahoru. Ostatní karty nechte v balíčku obrázkem a názvem 
státu nahoru k doplňování. 
Domluvte se, na které otázky budete odpovídat. Každá karta obsahuje 2 úrovně 
obtížnosti otázek. Kostka s jednou tečkou znamená lehčí otázky. Kostka se 
dvěma tečkami znamená těžší otázky. Můžete se však domluvit i na tom, 
že mladší hráči budou odpovídat na lehčí otázky a starší hráči na těžší otázky.

Hra Najdi stát
Příprava hry:
K této hře je potřeba herní plán a žetony v hodnotě jednoho a pěti bodů. 
Rozložte si před sebe herní plán. Pro začátek je lepší zvolit stranu s názvy 
států. Pokročilí si však mohou vybrat variantu slepé mapy. 
Zvolte si okruh kvízů, na který budete odpovídat. Na herním plánu jsou 
vždy 3 okruhy kvízů: hledání států podle názvů, hledání států podle hlav-
ních měst a hledání států podle zajímavostí. Každý okruh je ještě rozdělen 
do 3 různých obtížností. Kostka s jednou tečkou znamená lehký kvíz, kostka 
se dvěma tečkami znamená těžší kvíz a kostka se třemi tečkami znamená 
těžký kvíz. Záleží jen na vaší dohodě, jaký okruh a jakou obtížnost si zvolíte. 
Můžete samozřejmě jednotlivé okruhy i obtížnosti kombinovat.

Průběh hry:
Začíná nejmladší hráč, který se tužkou dotkne vybrané varianty kvízu. 
Ozve se úkol. Hráč se snaží najít hledaný stát a dotknout se ho na her-
ním plánu. K nalezení státu na mapě má každý hráč jeden pokus. Hráč 
odpoví na jednu otázku a tužka mu oznámí, zda vybral správně či špatně. 
Za správnou odpověď si vezme bod a předá tužku dalšímu hráči po směru 
hodinových ručiček. 
Pokud hráč nasbírá pět jednobodových žetonů, vymění si je za jeden pěti-
bodový žeton.

Cíl hry:
Vítězem hry je ten, kdo jako první nasbírá 10 bodů.

Vzhledem k možnostem hry můžete kombinovat uvedené hry mezi sebou 
nebo si vymyslet vlastní pravidla.

Průběh hry:
Začíná nejmladší hráč, který si vybere jednu z karet před sebou a dotkne se 
tužkou vybrané kostky. 
Ozve se otázka s možnostmi odpovědí. Hráč si rozmyslí odpověď a dotkne 
se tužkou vybrané varianty odpovědi na kartě s možnostmi odpovědí. Hráč 
má pouze jeden pokus odpovědi. Odpoví-li správně, kartu si nechává. 
V opačném případě dá kartu stranou. 
Po skončení svého tahu si doplní své karty o jednu kartu z balíčku, aby měl 
před sebou stále 4 karty. Ve hře pokračuje další hráč po směru hodinových 
ručiček.

Cíl hry:
Vítězem hry je ten, kdo jako první nasbírá 5 karet. 
Pokud se žádnému z hráčů nepodaří nasbírat 5 karet do vyčerpání balíčku, 
vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet. Případně se promíchají odložené karty 
a ve hře se pokračuje, dokud se jednomu z hráčů nepodaří získat 5 karet.

Karty s možnostmi odpovědí

Karty se státy

Herní plán a žetony

Herní plán a karty 
s vlajkami států
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VYSVĚTLENÍ IKON
Vysvětlení ikon na herním plánu:

Zapnutí hry
Dotykem tužky na tuto ikonu hru Cesta kolem světa aktivujete.

Zvýšení hlasitosti
Dotykem tužky na tuto ikonu zvýšíte hlasitost.

Snížení hlasitosti
Dotykem tužky na tuto ikonu snížíte hlasitost.

Vysvětlení pravidel tří různých her
Dotykem tužky na tyto ikony se dozvíte pravidla tří různých her, 
které si můžete zahrát.

Základní názvy a informace
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete základní názvy a informace.

Doplňující informace
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete doplňující informace.

Kvízy
Dotykem tužky na tyto ikony aktivujete kvízy, pomocí kterých si 
můžete procvičit své znalosti. 
Kvízy jsou rozdělené na tři různé okruhy: hledání států podle názvů, 
hledání států podle hlavních měst a hledání států podle zajímavostí. 
Každý okruh je ještě rozdělen do tří různých obtížností. Kostka 
s jednou tečkou znamená lehký kvíz, kostka se dvěma tečkami 
znamená těžší kvíz a kostka se třemi tečkami znamená těžký kvíz.

Opakování
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete opakování poslední zvukové 
stopy.

Zastavení
Dotykem tužky na tuto ikonu zastavíte přehrávání či režim kvízů.

Vysvětlení ikon na kartách států:
Informace
Dotykem tužky na tuto ikonu se dozvíte informace o státu na kartě.

Státní hymna
Dotykem tužky na tuto ikonu si můžete poslechnout státní hymnu 
náležející státu na kartě.

Lehké kvízy
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete lehké kvízy, pomocí kterých 
si můžete procvičit své znalosti o státu na kartě. 

Těžké kvízy
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete těžké kvízy, pomocí kterých 
si můžete procvičit své znalosti o státu na kartě. 

Vysvětlení ikon na kartách 
s možnostmi odpovědí:

Odpověď A
Dotykem tužky na tuto ikonu v režimu kvízů 
vyberete odpověď za A.

Odpověď B
Dotykem tužky na tuto ikonu v režimu kvízů 
vyberete odpověď za B.

Odpověď C
Dotykem tužky na tuto ikonu v režimu kvízů 
vyberete odpověď za C.

Odpověď ANO
Dotykem tužky na tuto ikonu v režimu kvízů 
vyberete odpověď ANO.

Odpověď NE
Dotykem tužky na tuto ikonu v režimu kvízů 
vyberete odpověď NE.

Vysvětlení pravidel tří různých her
Dotykem tužky na tyto ikony se dozvíte 
pravidla tří různých her, které si můžete 
zahrát.

Základní názvy a informace
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete 
základní názvy a informace.

Opakování
Dotykem tužky na tuto ikonu aktivujete 
opakování poslední zvukové stopy.

Zastavení
Dotykem tužky na tuto ikonu zastavíte 
přehrávání či režim kvízů.

Zapnutí hry
Dotykem tužky na tuto ikonu hru 
Cesta kolem světa aktivujete.

Zvýšení hlasitosti
Dotykem tužky na tuto ikonu zvýšíte 
hlasitost.

Snížení hlasitosti
Dotykem tužky na tuto ikonu snížíte 
hlasitost.

Postup při nahrání audio souboru ke hře 
Cesta kolem světa:
• Na webové stránce http://www.kouzelnecteni.cz klikněte na záložku 

STÁHNOUT AUDIO SOUBOR.

• Najděte si audio soubor ke hře Cesta kolem světa a uložte si jej 
do počítače. 

• Zkontrolujte velikost staženého souboru a ujistěte se, že odpovídá 
velikosti souboru udávané na naší webové stránce.

• K počítači připojte pomocí kabelu s USB konektorem elektronickou 
Albi tužku, která se zobrazí jako přenosný disk. 

• Do kořenového (hlavního) adresáře zkopírujte stažený audio soubor. 
Tímto je stažení audio souborů hotové.

• UPOZORNĚNÍ: Velké audio soubory jsou z důvodu úspory zkompri-
mované (formát .ZIP). Do tužky nahrávejte pouze rozbalené soubory 
.BNL!

Postup při aktualizaci Albi tužky:
• Stáhněte si do počítače ze sekce Stáhnout audio soubor aktualizační 

soubor – AkTUAlIZAce AlBI TUZky.ZIP

• Připojte Elektronickou Albi tužku USB kabelem ke svému počítači 
nebo notebooku.

• Zálohujte si vaše audio soubory (.bnl, .mp3 i .wav) do počítače – 
při aktualizaci se audio soubory z tužky mohou smazat či poškodit.

• Rozbalte si stažený soubor a otevřete si v počítači složku AkTUAlI-
ZAce AlBI TUžky, kterou jste stáhli ze sekce Stáhnout audio soubor.

• Aktualizaci spustíte pomocí dvojkliku na soubor s koncovkou .eXe 
ve složce AkTUAlIZAce AlBI TUžky.

• Po spuštění klikněte na potvrzovací tlačítko s nápisem SPUSTIT.

• Aktualizace nyní probíhá – neprovádějte žádné operace s USB ka-
belem!

• Po skončení aktualizace si zkopírujte do tužky všechny audio soubory, 
které jste před aktualizací přemístili do počítače.

Cesta kolem světa
Interaktivní mluvící hra

Věk hráčů: 10–99 let 
Počet hráčů: 1–6 
Herní doba: 30–45 min

A

B

C

Pravidla hry

10–99
let
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Veškeré informace ohledně 
aktualizace naleznete na webu 
www.kouzelnecteni.cz v sekci 

Jak aktualizovat Albi tužku. 
Pokud potřebujete poradit, 

neváhejte nás kontaktovat na email 
info@kouzelnecteni.cz.

upoZornĚnÍ:
Tato hra funguje 

pouze s elektronickou Albi tužkou. 

Aby vám hra správně fungovala, 

je nutné stáhnout příslušný 

audio soubor, případně provést 

aktualizaci Albi tužky.

OBSAH HRY

1  oboustranný herní plán

2  183 karet států

3  6 karet s možnostmi odpovědí

4  35 žetonů (1 bod a 5 bodů)

5  pravidla
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