Tisíc lidí, tisíc chutí. Co když ale vezmete těch lidí sto a zeptáte se
jich na zcela banální otázku? Dokážou se Češi shodnout? A dokážete vy správně uhodnout, co se jim honilo hlavou?
Co na to Češi je týmová párty hra – v deskové verzi sice nejde o velké peníze jako v televizi, ale pořád jde o velkou zábavu. Cíl je jednoznačný – uhodnout, jak odpověděla stovka Čechů na jednoduché
otázky. Body se budou přelévat ze strany na stranu a hra bude napínavá do samého konce!
OBSAH HRY:
300 karet s otázkami
3 karty „křížků“ se stojánky
1 bzučák
1 mazací ﬁxa
2 mazací desky
Cíl hry: Cílem hry je získat správným odhadováním odpovědí Čechů
více bodů než soupeřův tým.
PŘÍPRAVA HRY:
Rozdělte se na dva týmy. Bzučák umístěte tak, aby na něj mohl pohodlně dosáhnout jeden hráč (kapitán) z každého týmu. Vyberte hráče, který bude v prvním kole moderátorem. Moderátor si vezme obě
mazací desky – mazací desku po bodování kola a mazací desku pro
bodování celé hry, dále mazací ﬁxu, balíček karet s otázkami a 3 karty
„křížků“ se stojánky. Poté můžete začít prvním kolem.
PRŮBĚH HRY:
Každá partie trvá 5 kol.

Tým kapitána, který poté zabzučí na bzučák, musí okamžitě říct pojem ze seznamu a treﬁt se. Pokud netrefí nejvíce bodovaný pojem,
má šanci protihráč. Musí však treﬁt lépe bodovaný pojem, než jaký
treﬁl první tým.
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Příklad: Otázka zní: „Co trvá rodičům déle než dětem?“ Pořadí odpovědí je:
práce s počítačem; jedení; učení; nakupování; mytí.
První svůj bzučák zmáčkne tým Novákových. Novákovi odpoví: „učení“.
To je sice správný tip, ale ne ten nejvýše bodovaný. Šanci má konkurenční
tým Procházkových.
Procházkovi odpoví: „jedení“. To sice také není nejvýše bodovaný pojem,
ale je lépe bodovaný než učení. Procházkovi tedy rozstřel vyhráli.

Tým, který vyhraje rozstřel, si může vybrat, jestli chce v odpovídání
pokračovat a nebo jestli chce raději tuto otázku přenechat soupeři.
Do mazací desky pro bodování kola moderátor zaškrtne, které odpovědi již byly kterým týmem řečeny. Následuje odpovídání.

Rozstřel
Na začátku každého kola si vezme moderátor náhodně jednu kartu
z balíčku s otázkami a otázku nahlas přečte. Karty obsahují samotnou otázku a dále pak pětici odpovědí, spolu s údajem, kolik Čechů
ze sta takto odpovědělo, a také počet bodů – od 5 až do 1.

Poznámka: V případě, že při rozstřelu ani jeden z týmů netrefí ani
jednu odpověď z kartičky, mají kapitáni postupně druhý a další pokus, aby alespoň jednou treﬁli. Střídají se přitom v pořadí daném tím,
kdo prve dříve zabzučel na bzučák.

Poznámka: Můžete si povšimnout, že u některých otázek nedává
součet odpovědí dohromady číslo sto. Je to proto, že v takovém případě ještě několik Čechů odpovědělo jinak.

Odpovídání
Ať už se tým rozhodl odpovídat sám, nebo musí odpovídat, protože mu
téma přihrál soupeř, je jeho úkolem uhodnout zbylé odpovědi na kartě.

Tým se může radit. Pokud trefí odpověď na kartičce, moderátor zaškrtne příslušné políčko mazací tabulky a prozradí, za kolik bodů
tato odpověď byla.
Pokud se tým netrefí, umístí před sebe moderátor do stojánku jednu
kartu s křížkem. Pokud tým udělá tři chyby – tj. moderátor má před
sebou tři karty s křížkem, může mu tým protihráčů ukrást body.
Pokud odpovídající tým uhádne všechny odpovědi z dané karty, získává všechny body, včetně bodů (vlastních i případných soupeřových) z rozstřelu – to znamená celkem 15 bodů. Moderátor zapíše
získané body do tabulky pro bodování hry.
Poznámka: Při odpovídání na otázky není nutné odpovědět slovo od
slova zcela přesně. Povolena jsou zpravidla i synonyma či parafráze.
Nejsou ale povoleny například nadřazené pojmy (pokud je odpověď
„vodka“, „alkohol“ není správná odpověď). U podřazených pojmů je
však povolena určitá míra tolerance. Při posuzování má rozhodující
slovo moderátor – snažte se ale být féroví.
Krádež bodů
Udělá-li tým tři chyby, mají šanci protihráči. Stačí jim uhodnout jednu dosud neuhodnutou odpověď z kartičky, aby získali body za tuto
odpověď a všechny body, které v průběhu kola nastřádali protihráči.
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Příklad: Otázka zněla: „Co trvá rodičům déle než dětem?“ a pořadí odpovědí bylo: práce s počítačem; jedení; učení; nakupování; mytí.
V rozstřelu Novákovi uhodli odpověď za 3 body a Procházkovi odpověď za
4 body. Hrát tedy mohli Procházkovi.
Ti se rozhodli svého práva využít. Uhodli ještě nakupování za 2 body, ale
pak se třikrát spletli.
Šanci tedy mají Novákovi. Ti tipnuli „mytí“, a i když jde jen o odpověď
za 1 bod, úspěšně díky tomu ukradli 4 + 3 + 2 body, které nastřádali Procházkovi. Novákovi tedy za toto kolo získali 4 + 3 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Všimněte si, že body v jednom kole může získat vždy
pouze jeden tým – druhý musí mít v daném kole nulu.
Pokud ale tým pokoušející se o krádež bodů odpoví špatně, získává
všechny dosud nastřádané body tým protihráčů.
Poznámka: Možná Vás napadá, proč přepustit po rozstřelu právo
odpovědi soupeři. Je to právě proto, že na úspěšnou krádež bodů
stačí jediná správná odpověď, zatímco abyste body získali odpovídáním, musíte vyjmenovat všechny odpovědi na kartičce. Proto je
občas výhodnější nechat nějaké body nasbírat soupeře a doufat, že
dostanete šanci je o ně připravit.
Konec kola
Po skončení kola připíše moderátor body do tabulky pro bodování
hry a smaže tabulku pro bodování kola. Novým moderátorem se
stává hráč soupeřova týmu. Týmy i hráči se musí v roli moderátora
střídat.
KONEC HRY:
Hra končí po pěti kolech. Tým, který má po pěti kolech více bodů,
vyhrává.
Varianta hry – Jako v televizi
Při hraní Jako v televizi se týmy nesmí radit. Na bzučák smí zabzučet a odpovídat, pouze jeden hráč z každého týmu, předem
vybraný pro dané kolo. Pokud tým odpovídá, odpovídají jednotliví
hráči postupně, bez porady se svými spoluhráči, a to vždy v pořadí
od hráče se bzučákem. Po skončení kola posuňte bzučák dalšímu
spoluhráči v pořadí.
Všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti.
Varianta pro hru 3 hráčů
Při hře třech hráčů se hráči střídají v roli moderátora. Namísto pěti
kol se hraje kol šest. Každý hráč tedy bude dvakrát moderátorem
a čtyřikrát soutěžícím. Všechna ostatní pravidla zůstávají stejná
jako při týmové hře.
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