
V době karantén a omezeného společenského styku jsme na vás v Synapsed Games mysleli! Nabízíme vám BEZPLATNOU verzi naší chystané 
hry MATCH 5 k vytištění, takže se můžete trochu zabavit zatímco jste doma a venku se šíří Covid-19. Doufáme, že vám tato verze zpříjemní čas 
strávený s rodinou v bezpečí domova.

MATCH 5 je hra, která je aktuálně ve vývoji. Tato verze je zjednodušená a nefinální. Pravidla, materiál a ilustrace budou ve hře, která se 
dostane do prodeje v roce 2021, odlišné.

Ve hře MATCH 5 je vaším cílem najít spojení mezi 2 kartami se slovy. Využijte svou představivost a najděte odpověď na každou z 
10 kombinací... ve 3 minutách!

OBSAH:
• 1 pravidla (právě je čtete)
• 20 karet se slovy (4 karty v každé z 5 barev)
• Poznámkový list (pro 3 kola a bodování)
• 3-minutový časovač (použijte svůj telefon!)
• Propiska (někde určitě nějakou máte...)

CÍL:
Mít na konci třetího kola nejvíce bodů.

PŘÍPRAVA HRY:
•  Hráč, který hru připravuje, musí vytisknout stranu 3, vystříhat kartičky, rozdělit je podle barev a zamíchat je do hromádek textem dolů.
• Každý hráč si vezme poznámkový list a propisku.
• Hráč, který bude hlídat čas, připraví tříminutové odpočítávání.
• Hráč, který hru připravuje, vezme jednu kartičku z každé hromádky a položí jí obrázkem dolů na stů.

INSTRUKCE: 
1- Zůstaňte doma.
2- Umyjte si ruce.
3- Vytiskněte poslední 2 stránky.
4-  Vystřihněte kartičky a nestřihněte sebe... teď není dobrá doba pro výlet do nemocnice!
5- Přečtěte si stránky  1 a 2.
6- Bavte se, všechno bude v cajku!

HRANÍ PŘES INTERNET:
Vymysleli jsme speciální „spolu virtuálně“ verzi, která vám umožní hrát i se vzdálenějšími členy rodiny a přáteli.
PŘÍPRAVA HRY:

• Virtuálně dejte dohromady 2-8 lidí.
• Hráč řídící hru všem vysvětlí pravidla.
•  Hráč řídící hru vyloží před kameru (počítače, telefonu, tabletu) z každé hromádky jednu kartu textem dolů, takže ostatní hráči 

uvidí všech 5.
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HRANÍ HRY:
1-  Hráč, který řídí hru, otočí naráz všech 5 karet, aby je viděli všichni hráči.
2-   Spusťte čas a všichni hráči najednou začnou na své poznámkové listy zapisovat 

odpověď pro každou z 10 barevných kombinací. Po vypršení 3 minut musí všichni  
přestat psát.

3- Hra trvá 3 kola.

PŘIJATELNÉ ODPOVĚDI:

• Odpověď může mít více slov.

• «Chytré» odpovědi jsou přijatelné.

• Stejnou odpověď nemůžete použít dvakrát za hru.

KONEC KOLA:
• Po třech minutách musí všichni hráči přestat psát a poté nahlas přečtou své odpovědi.

BODOVÁNÍ:

• Každá přijatelná odpověď přináší 1 bod.

• Pokud mají alespoň 2 hráči stejnou odpověď, každý získá 1 bod navíc.

ZPOCHYBNĚNÉ ODPOVĚDI

•  Hráči mohou nesouhlasit s odpovědí. Všichni musejí hlasovat, zda odpověď akceptují, včetně odpovídajícího 
hráče.

• Většina rozhodne o výsledku hlasování.
• V případě shody ignorujte hlas odpovodajícího hráče.

Po schválení všech odpovědí si hráči spočítají a zapíší celkový bodový zisk do opovídajícího políčka na poznámkovém listu.

ZAČÁTEK NOVÉHO KOLA:
Hráči zvlášť zamíchají všechny balíčky a vyloží textem dolů 5 nových karet. Hra poté pokračuje tak, jak je popsáno v odstavci  
Hraní hry.

KONEC HRY:
Po skončení třetího kola i hráči sečtou body ze všech kol. Hráč s nejvíce body vyhrává hru. V případě remízy vítězí hráč s nejvíce extra 
body za shodné odpovědi. Pokud je stále remíza, vyhrávají všichni hráči se shodným počtem bodů.
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EMOCEOVOCEMučenka

ZAČÍNÁ NA C OVOCEVELKÝRECYKLOVATELNÝ EMOCE

https://www.facebook.com/jeuxsynapsesgames/
http://www.instagram.com/jeuxsynapsesgames/
http://www.jeuxsynapsesgames.com


ZAČÍNÁ NA P

OVOCE

ZPĚVÁK / 
SKUPINA

DŘEVĚNÝ

ČAS

ZAČÍNÁ NA T

TEKUTINA

OSOBA

NÁMOŘNÍ / 
VODNÍ

RECYKLOVATELNÝ

ZAČÍNÁ NA C

ZDRAVÍ

NÁZEV FILMU

VELKÝ

DOMA

ZAČÍNÁ NA M

VYNÁLEZ

WALT DISNEY

KNIHA

NOČNÍ

WORD CARDS
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