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veď nepozná, kartu nikto nezíska. Hráči si nahlas prečítajú správnu odpoveď  
a potom dajú kartu s vlajkou naspodok balíčka. Hráči majú na odpoveď iba jeden 
pokus. Hráči sa v hode kockou pravidelne striedajú v smere hodinových ručičiek.

Tip: Nie je treba odpovedať úplne presne, stačí keď zodpoviete správne pod-
statnú časť. Napríklad nemusíte povedať americký dolár, ale stačí dolár. Tak-
tiež stačí jeden jazyk, ktorým sa rozpráva v danom štáte. Je dobré povolené 
odchýlky dohodnúť pred začiatkom hry.

Koniec hry:
Hra končí vo chvíli, keď sa minie balíček kariet. Vyhráva hráč, ktorý nazbie-
ral najviac kariet. Pokiaľ je viac hráčov s rovnakým počtom kariet, je víťazstvo  
spoločné.

Uplatni své znalosti a buď rychlejší než ostatní.

Hra obsahuje: 
72 karet, 1 kostku se symboly

Cíl hry:
Cílem hry je získat co nejvíce karet s vlajkami. Karty hráč získá, když nejrychleji  
a správně odpoví na otázku, kterou určí symbol na kostce.

Příprava hry:
Před první hrou nalepte samolepky na kostku. Zamíchejte karty a balíček položte 
doprostřed stolu vlajkami nahoru tak, aby na něj všichni viděli.

Průběh hry:
Začíná hráč, který byl naposledy v zahraničí. Hodí kostkou a symbol na ní určí, 
na kterou z otázek se bude odpovídat. Otázka se vztahuje na vlajku, která je na-
vrchu balíčku karet. Hráči hrají všichni najednou. Ten, který odpověděl nejrych-
leji a správně, získává kartu. Pokud odpoví špatně, přečte správnou odpověď  
a kartu vloží dospod balíčku. Správnost odpovědi se ověří na druhé straně karty. 
Pokud zazní více odpovědí, tak se správnost ověřuje v pořadí, v jakém hráči 
odpovídali. Pokud všichni odpoví špatně, nebo pokud nikdo odpověď nezná, 
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kartu nikdo nezíská. Hráči si nahlas přečtou správnou odpověď a poté dají kartu 
s vlajkou dospodu balíčku. Hráči mají na odpověď pouze jeden pokus. Hráči se 
v hodu kostkou pravidelně střídají ve směru hodinových ručiček.

Tip: Není třeba odpovědět zcela přesně, stačí když odpovíte správně podstat-
nou část. Například nemusíte říkat americký dolar, ale stačí dolar. Také stačí 
jeden jazyk, kterým se mluví v daném státu. Je dobré povolené odchylky do-
hodnout před začátkem hry.

Konec hry:
Hra končí ve chvíli, kdy dojde balíček karet. Vyhrává hráč, který nasbíral nejvíce 
karet. Pokud je více hráčů se stejným počtem karet, je vítězství společné.

Uplatni svoje znalosti a buď rýchlejší než ostatní.

Hra obsahuje:
72 kariet, 1 kocku so symbolmi

Cieľ hry:
Cieľom hry je získať čo najviac kariet s vlajkami. Karty hráč získa, keď najrýchlej-
šie a správne odpovie na otázku, ktorú určí symbol na kocke.

Príprava hry:
Pred prvou hrou nalepte samolepky na kocku. Zamiešajte karty a balíček polož-
te doprostred stola vlajkami nahor tak, aby ich všetci videli.

Priebeh hry:
Začína hráč, ktorý bol naposledy v zahraničí. Hodí kockou a symbol na nej určí, 
na ktorú z otázok sa bude odpovedať. Otázka sa vzťahuje na vlajku, ktorá je na-
vrchu balíčka kariet. Hráči hrajú všetci naraz. Ten, ktorý odpovedal najrýchlejšie 
a správne, získava kartu. Pokiaľ odpovie nesprávne, prečíta správnu odpoveď 
a kartu vloží naspodok balíčka. Správnosť odpovede sa overí na druhej strane 
karty. Pokiaľ zaznie viac odpovedí, tak sa správnosť overuje v poradí, v akom 
hráči odpovedali. Pokiaľ všetci odpovedia nesprávne alebo pokiaľ nikto odpo-
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