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Už umím
DEJ - BER

Karetní hra pro 2 - 6 hráčů od 3 let
se 3 herními obměnami

PIATNIK - hra č. 7582

C ZHra obsahuje:
48 hracích kariet
(4 x 12 motívov)

Úvod:
48 hracích kariet tvorí 12 rôznych motívov, ktoré sa vždy štyrikrát opakujú.

1. „DAJ – BER“ (2 - 6 hráčov)
Hracie karty dobre zamiešame a všetkým hráčom rozdáme rovnaký počet . 
Pokiaľ hrá 5 hráčov, obdržia 3 hráči po desiatich a 2 hráči len po deviatich 
kartách. Pridelené karty položia hráči obrázkami dole v balíčku pred seba na 
stôl. Teraz všetci hráči naraz otočia vrchnú kartu zo svojho balíčka a zavolajú 
„DAJ“. Odkryté karty pokladajú hráči každý na svoj vlastný odkladací balíček 
pred svojím balíčkom kariet. Každý hráč pri otáčaní kariet dáva pozor, či 
niektorý spoluhráč náhodou neodkryl rovnakú kartu. Pokiaľ áno, musí 
okamžite zakričať „BER“, pretože ten, kto zakričí ako prvý, smie tieto dve 
rovnaké karty odložiť ako dvojicu.
Poznámka: karty sa dajú však odkladať jedine po dvojici. Pokiaľ by boli 
odkryté 3 alebo 4 rovnaké karty, smie dvojicu odložiť len ten hráč, ktorý bol 
pri zvolaní „BER“ najrýchlejší. Ten sa tiež rozhodne, ktorému zo spoluhráčov 
kartu vezme.

Pokiaľ sa nedá rozhodnúť, kto vykríkol ako prvý, neodkladá karty nikto a hra 
pokračuje ďalej. Pokiaľ hráč vykríkne „BER“ v zlom okamihu, musí rozdeliť 
všetky karty zo svojho odkladacieho balíčka medzi svojich spoluhráčov. Pokiaľ 
hráč odkryl všetky karty zo svojho balíčka kariet, otočí svoj odkladací balíček 
a hra pokračuje. Ak niektorý  z hráčov už nemá karty, nezúčastní sa ďalšej 
hry, ale jeho výsledok sa započítava do konečného hodnotenia. Hra končí, 
akonáhle dojdú karty. Vyhráva hráč, ktorý získal najviac dvojíc.

2. „DAJ – BER“ (2 - 4 hráči)
Hracie karty dobre zamiešame a rozložíme ich po stole obrázkom hore. Hráči 
majú teraz asi 1 minútu na to, aby si zamapätali polohu kariet na stole. 
Potom sa karty obrátia. Začína najmladší hráč odkrytím dvoch ľubovoľných 
kariet. Ak je na oboch kartách rovnaký motív, smie si ich nechať. V opačnom 
prípade ich musí obrátené vrátiť späť na svoje miesto. V oboch prípadoch je 
na rade ďalší hráč. Hra končí, akonáhle sú všetky karty zozbierané. Vyhráva 
ten, kto nazbieral najviac dvojíc.

Poznámka: vzhľadom k tomu, že každý motív sa objavuje na 4 kartách, je 
možné z každého motívu zostaviť 2 dvojice. Nájsť dve karty, ktoré k sebe 
patria, je teda o niečo jednoduchšie.

3. „DAJ – BER kvarteto“ (3 - 6 hráčov)
Hracie karty dobre zamiešame a všetkým hráčom rozdáme rovnaký počet 
kariet. Pokiaľ hrá 5 hráčov, obdržia 3 hráči po desiatich a 2 hráči len po 
deviatich kartách. Začína najmladší hráč a pýta sa niektorého zo spoluhráčov 
na konkrétnu kartu - napr. „Máš loď?“. Pokiaľ dotazovaný hráč túto kartu má, 
musí mu ju dať. Úspešný tazateľ  sa pýta potom ďalej. Pokiaľ dotazovaný hráč 
požadovanú kartu nemá, je teraz na rade on sám. Akonáhle jeden z hráčov 
získa všetky 4 karty s rovnakým motívom, odloží toto „kvarteto“ pred seba 
na stôl. Hra končí, akonáhle je odložená posledná štvorica. Vyhráva ten hráč, 
ktorý získal najviac kvartet.  

Ak máte otázky a pripomienky k hre „Už viem DAJ - BER“,
obráťte sa, prosím, na:

DENIS LAUKO
Kvetná 3, 911 08 Trenčín

www.lauko.sk
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Už viem
DAJ - BER

Kartová hra pre 2 - 6 hráčov od 3 rokov
s 3 hernými obmenami

PIATNIK - hra č. 7582

SKHra obsahuje:
48 hracích karet
(4 x 12 motivů)

Úvod:
48 hracích karet tvoří 12 různých motivů, které se vždy čtyřikrát opakují.

1. „DEJ - BER“ (2 - 6 hráčů)
Hrací karty dobře zamícháme a všem hráčům rozdáme stejný počet karet. 
Pokud hraje 5 hráčů, obdrží 3 hráči po deseti a 2 hráči jen po devíti kartách. 
Přidělené karty položí hráči obrázky dolů v balíčku před sebe na stůl. Nyní 
všichni hráči najednou otočí vrchní kartu ze svého balíčku a zvolají „DEJ“. 
Odkryté karty pokládají hráči každý na svůj vlastní odkládací balíček před 
svým balíčkem karet. Každý hráč při otáčení karet dává pozor, zda některý 
spoluhráč náhodou neodkryl stejnou kartu. Pokud ano, musí okamžitě 
zakřičet „BER“, protože ten, kdo zakřičí jako první, smí tyto dvě stejné karty 
odložit jako dvojici.
Poznámka: karty lze však odkládat jedině po dvojicích. Pokud by byly 
odkryty 3 nebo 4 stejné karty, smí dvojici odložit pouze ten hráč, který byl 
při zvolání „BER“ nejrychlejší. Ten se také rozhodne, kterému ze spoluhráčů 
kartu vezme.

Pokud nelze rozhodnout, kdo vykřikl jako první, neodkládá karty nikdo a 
hra pokračuje dál. Pokud hráč vykřikne „BER“ ve špatném okamžiku, musí 
rozdělit všechny karty ze svého odkládacího balíčku mezi své spoluhráče. 
Pokud hráč odkryl všechny karty ze svého balíčku karet, otočí svůj odkládací 
balíček a hra pokračuje. Jestliže některý z hráčů už nemá karty, nezúčastní 
se další hry, ale jeho výsledek se započítává do konečného hodnocení. Hra 
končí, jakmile dojdou karty. Vyhrává hráč, který získal nejvíce dvojic.

2. „DEJ - BER pexeso“ (2 - 4 hráči)
Hrací karty dobře zamícháme a rozložíme je po stole obrázkem nahoru. Hráči 
mají nyní asi 1 minutu na to, aby si zapamatovali polohu karet na stole. 
Potom se karty obrátí. Začíná nejmladší hráč odkrytím dvou libovolných 
karet. Jestliže je na obou kartách stejný motiv, smí si je ponechat. V opačném 
případě je musí obrácené vrátit zpět na své místo. V obou případech je na 
řadě další hráč. Hra končí, jakmile jsou všechny karty sesbírány. Vyhrává ten, 
kdo nasbíral nejvíce dvojic.

Poznámka: vzhledem k tomu, že každý motiv se objevuje na 4 kartách, lze z 
každého motivu sestavit 2 dvojice. Najít dvě karty, které k sobě patří, je tedy 
o něco jednodušší.

3. „DEJ - BER kvarteto“ (3 - 6 hráčů)
Hrací karty dobře zamícháme a všem hráčům rozdáme stejný počet karet. 
Pokud hraje 5 hráčů, obdrží 3 hráči po deseti a 2 hráči jen po devíti kartách. 
Začíná nejmladší hráč a ptá se některého ze spoluhráčů na konkrétní kartu 
- např. „Máš loď?“. Pokud dotazovaný hráč tuto kartu má, musí mu ji dát. 
Úspěšný tazatel se pak ptá dál. Pokud dotazovaný hráč požadovanou kartu 
nemá, je nyní na řadě on sám. Jakmile jeden z hráčů získá všechny 4 karty 
se stejným motivem, odloží toto „kvarteto“ před sebe na stůl. Hra končí, 
jakmile je odložena poslední čtveřice. Vyhrává ten hráč, který získal nejvíce 
kvartet.

Máte-li dotazy a připomínky ke hře „Už umím DEJ - BER“,
obraťte se, prosím, na:

PIATNIK PRAHA s.r.o.
Lužná 591, 161 00 Praha 6

www.piatnik.cz


