
Hra obsahuje :
• 63 karet s otázkami
• bodovací bloček
• pravidla

Cíl hry 
Tipovat co nejpřesněji odpovědi na nejrůz-
nější otázky, sázet na přesné odpovědi sou-
peřů a získat tak nejvíc bodů.

Příprava hry 
Každý hráč si opatří tužku nebo propisku a z bo-
dovacího bločku si vezme jeden papír. Dojdou -li 
Vám papíry v bločku, můžete stáhnout nové na 
adrese : https://www.albi.cz/hry -a-zabava/tipni-

-si -na -cesty/. Na místo, kam dosáhne každý hráč, 
připravte balíček karet s otázkami.

Průběh hry 
Začíná nejmladší hráč a dále pokračujte po 
směru hodinových ručiček.

  Každé kolo se skládá ze čtyř kroků :

• výběr otázky
• zápis odpovědi
• sázky na tipy
• přečtení odpovědi a vyhodnocení

Jste -li „na tahu“, vezměte si horní kartu z balíč-
 ku otázek. Jednu ze tří otázek na kartě dle své 
libosti vyberte a nahlas přečtěte. Pozor ! Ne-
dívej te se na stranu s odpověďmi – i hráč, který 
čte otázku, totiž v daném kole odpovídá.

Poté, co hráč přečte vybranou otázku, všichni 
hráči skrytě napíšou do svých bodovacích blo-
čků svůj tip (vždy se jedná o číslo) na odpověď. 
Tip zapisujte do sloupce „Můj tip“ a do řádku,  
který přísluší danému kolu. Ve chvíli, kdy máte 
všichni své tipy napsané, si je navzájem ukažte.

Poté se musíte rozhodnout, čí tip je podle vás nej-
přesnější. Všichni hráči skrytě do svých bodo-
vacích bločků, do sloupce „Sázím na“, zapíšou 
jméno některého ze spoluhráčů. Lze vsadit 
i na sebe samého.

Teprve poté kartu s otázkami otočte a přečtěte 
správnou odpověď a případně i doplňující za-
jímavost.

Hráč, jehož tip byl nejblíže správné odpovědi, 
získává dva body. Pokud mělo nejbližší tip více 
hráčů, každý z těchto hráčů získává dva body.

Jeden bod poté získává každý hráč, který si na 
nejlepšího tipujícího (nebo tipující) v daném 
kole vsadil. Body zapište do příslušných kolo-
nek v bodovacím bločku.

Tím kolo končí – další hráč táhne další kartu, vy-
bírá jednu ze tří otázek a celý proces se opakuje.

Konec hry
Partie Tipni si ! Na cesty trvá osm kol. Po skon-
čení osmého kola sečtěte všechny získané body. 
Hráč, který získal bodů nejvíce, se stává vítě-
zem. V případě rovnosti bodů vítězí ten hráč, 
který nasbíral více bodů za nejpřesnější tipy. 
Pokud i přesto rovnost přetrvává, vyhrávají 
všichni hráči, kterých se rovnost týká.

Jak hrát s dalšími hrami Tipni si ! ?
Tipni si ! Na cesty můžete hrát s dalšími hrami 
Tipni si ! Jednoduše přidejte balíček z Tipni si ! 
Na cesty – Nekonečný vesmír k ostatním balíč-
kům otázek z dané hry. Ve svém tahu pak mů-
žete otázky z Tipni si ! Na cesty – Nekonečný 
vesmír zvolit namísto některého ze základních 
okruhů dané hry. Jinak se pravidla nemění.

VÍTE, KOLIKR ÁT JE ZEMĚ HMOTNĚ JŠÍ než Měsíc ? 
Nebo kolik vrstev mají dnešní skafandry ? Že nevíte ? 
To není žádná ostuda. Ale dokázali byste si tipnout ? 
V Tipni si ! nehrají prim vědomosti, ale dobrý odhad !
Tipni si ! Na cesty – Nekonečný vesmír se dá hrát 
samostatně, s její pomocí lze ale i rozšířit některou 
z dalších her z rodiny Tipni si !

NEKONEČNÝ
VESMÍR

na cesty


