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jsou hlavně kartičky s obrázky. Obrázky to ale nejsou 
ledajaké – po jejich spatření nabudete dojmu, že 
ilustrátor užívá veselé houbičky a pro jistotu je zapíjí 
rumem. A vaším úkolem je popsat výjev, který vidíte. 
Můžete to udělat jakkoliv – skřekem, slovem, větou, 
celým příběhem - tak, aby ho podle vyprávění někdo 
z ostatních poznal mezi ostatními obrazy. Ale aby se 
celá hra se nezvrhla do technického popisování, musí 
být popis natolik nejasný, aby obrázek zase nebyli 
schopni určit všichni. Jinak sorry – bez bodů.

Pravidla se naučíte asi tak za pět minut i po nočním 
bdění, dvoudenní hladovce a lobotomii: V každém 
kole je vždy jeden hráč vypravěčem. Ten si ze šesti 
karet, které má v ruce, vybere jednu, popíše ji a 
položí obrázkem dolů. 
Ostatní pak ze svých 
karet vyberou 
nějakou, která 
co nejvíce od-
 povídá popisu, 
a položí ji 
rovněž obráz-
kem dolů. Po 
zamíchání se 
karty otočí a 
jednotliví hráči 

si zaznamenají svůj tip na vypravěčovu kartu. Když 
to někdo trefil správně, má body. Kdo někoho zmátl, 
má body. Když vypravěč splnil cíl (někdo to trefil, ale 
ne všichni), má body. Použité karty se dají stranou, 
každý si vezme jednu novou a jede se další kolo. 
Něco nejasného?

Karty neobsahují žádné texty - mohou ji snadno 
hrát malé děti stejně dobře jako puboši nebo fosílie. 
Je ale dobře udržovat určitou soudržnost skupiny 
podle vyjadřovacích schopností a abstraktního 
myšlení: Pro staršího hráče bude určování karet při 
hře s malými dětmi snadná záležitost; pro mladší 
hráče ve skupině starších to zase bude spíš náhod-
ná volba než rozumově podložené tipy.

Jste-li kreativní a rádi mluvíte, hru si užijete. Hra je 
lepší ve více lidech a je tím vtipnější, čím víc znáte 
své soupeře. Můžete si pak dovolit delší řetěz asociací 
- až nakonec zjistíte, že vůbec nepopisujete obrázky 
na kartičkách, ale události či pocity, které vám obraz 
připomíná. Mnohdy tak komentářem cílíte na konkré-
tního protihráče a doufáte, že pochopí… A pokud byste 
se báli, že po čase budete umět kartičky zpaměti, neboj-
te se, je nakresleno mnoho rozšíření v podobě dalších 

sad, každá s dalšími 84 kartami (aktuálně existuje 
9 sad, které můžete libovolně kombinovat).

Tak tohle 
je hroznej osud, 
že tu paní musej 

zabít vidlička-
ma. Asi je to 

účesem.

Jak jsem to 
poznala? Hmm… 

vznešená chutná ryba. 
Tam jsou ryby, tady jsou 

ryby, všude jsou ryby. 
Ale tyhle se vznáší. Ja-
ko ta, co jsme ji vloni 

obědvali. Ne ve 
skafandru.

Číslo 3, 
jo? Ha ha, 
protože ta 

je moje.

Máte hodně barvité představy zahrnující třeba piáno umístěné 
uprostřed hodin, jehož výfuk vede do železné koule s mráčky zabodnutými 
na párátkách? Umíte je pojmenovat nebo k nim vymyslet příběh? 
A umíte si vyprávěné příběhy představovat? Pak je DIXIT hra přesně pro vás.

Řepa, 13 let, 
#skaut66
Ráda a hezky 
kreslí. Nejčastěji 
ji ale najdete v 

křoví, kde hledá 
housenku, brouka 

nebo jinou breberku. 
Cizí jí ale není ani máchání mečem na 
oddílových bitvách nebo na Cintře. Připravil: 

Vamp, #skaut66

stOlní hra

DiXit
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