
stolní hra

Připravil: Vamp, #skaut66

Celé, co hra obsahuje, je 55 kulatých kartiček 
s různými jednoduše identifikovatelnými 
symboly: strom, vločka, zámek, šachový 
kůň... vytištěné pro ztížení v různých 
velikostech. Když vedle sebe položíte 
libovolné dvě karty, je na nich 
vždy společný přesně jeden 
symbol. Principem hry (přesněji 
– všech her – o tom dále) je tento 
společný symbol poznat co 
nejrychleji a říct jeho název.

Chcete-li být striktní, v pravidlech 
je napsáno, jak se mají jednot-
livé symboly správně nazývat 
– u každého je několik výrazů. 
My jsme to nikdy moc nehrotili, 
takže např. symbol „dobble“ (ruka 
na nožičkách s okem uprostřed) 
nazýváme prostě „ruka“. Sníží se tím 
i množství dohadování a stálého lovení 
v pravidlech, jestli zrovna daný název je správně, nebo 
ne. Pro hladší průběh hry a snadnější rozhodování 
o vítězství doporučuju penalizovat „éééééé“ – kdy 
hráč už už chce něco říct, ale zatím prostě neví.

V pravidlech je popsáno 5 různých „módů“, jak se dá 
daná hra hrát, a bodování těchto „miniher“ do cel-
kového hodnocení. My ale Dobble nejčastěji hrajeme 
tak, že si vybereme jednu z těchto „miniher“ a tu hra-
jeme – anebo si vymyslíme vlastní. Variací na téma 
„vyloží se dvě karty a jeden vyhraje“ je spousta – zde 
navíc nejde o to, kdo má lepší kartu – oba hráči mají 
stejnou šanci. Jedna z možných variant, kterou hra-
jeme celkem často, je „týmové Dobble“ – za každou 
stranu hraje několik hráčů, přičemž je jedno, kdo        
z týmu najde shodný symbol jako první. 

Mařenka, 
14 let, #skaut66 

Rádkyně družiny Káňat. 
Skautka, která v době, 

kdy #skaut66 ještě 
neměl družinu holek, 

chodila na výpravy 
s kluky. Baletka, která se 

nebojí práce se sekerou 
anebo účasti na 

LARPových 
bitvách.

Nic 
nevidím… 

to zas určitě 
bude něco 
modrýho

Blivajz 
nebo fleky 
nebo jak se 
to jmenuje

Dá se říct, 
že Dobble je 

hra, kdy jednou 
malou krabičkou 

zabavíte 2 až 10 členů 
družiny – bez ohledu na věk 

(symboly poznají všichni od vlčat 
až po hodně-old skauty). A to skoro 
kdekoliv – na nádraží při čekání 
na vlak, v klubovně, na táboře při 
poledním klidu… potřebujete jen 

trochu místa – a někdy tolerance 
k poněkud hlasitějšímu opakování 

stále stejných slov.

Kdyby se vám hra zalíbila, stejně jako každá 
populární hra se dočkala „rozšíření“ – některých 
na motivy různých oblíbených filmů (StarWars, 
Hledá se Dory, Auta) nebo přizpůsobených některé 
věkové kategorii (Dobble Kids). Bohužel to nej-
sou „rozšíření“ v pravém slova smyslu – spíše 
obměny. Se základní hrou je nelze míchat; 
mohou ale trochu osvěžit slovník. 

doBBLE

Hra, která v batohu nezabere moc 
místa, protože se vejde do malé 
plechové krabičky. Hra, která neza-
bere moc času na rozestavění a ani 
moc místa. A také hra, u které nemusíte 
moc taktizovat, přemýšlet ani počítat 
– stačí mít nejlepší postřeh a nejrychlejší jazyk.

Při troše šikovnosti si můžete udělat 
vlastní verzi – kartonové kruhy, 50 různých 

symbolů, správné rozmístění na kartách 
a spoustu času. A je to tam. 
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