
 - písmena na obou stranách jednoho háčku musejí  
  být stejná. 

 - malý výstupek na obou stranách háčků musí být  
  vždy nad písmenem. 

Správné nalepení písmen:

• Háčky zamíchejte a vytvořte z nich na stole hromádku.  
 Písmena v hromádce mohou být libovolně zpřeházená.

Rychle vymysli co nejdelší slovo! Jednoduché?  
Ne, pokud musíš slovo vylovit ze spletité hromádky písmen.  
Prokaž pevnou ruku při chytání háčků se správnými písmeny.  
Kdo dokáže zavěsit na sebe háčky s písmenky tak, aby  
se dalo slovo dobře přečíst a žádný z háčků nespadl?  
Čím je slovo delší, tím více bodů můžeš získat!  
Avšak kdo příliš váhá, prohraje.

 
Obsah hry
100 háčků: 74 oranžových, 14 zelených, 12 červených 
  arch s nálepkami písmen 
  pravidla hry

 
Cíl hry
Sestavte z hromádky pomocí háčků co nejdelší slovo  
s nejvyšším skóre a získejte tak nejvíce bodů. 

Příprava hry
• Před první hrou na každý háček nalepte písmena. Na archu  
 s nálepkami ( a na konci těchto pravidel ) je uvedeno, která  
 písmena mají být nalepena na zelené, červené a oranžové  
 háčky. Přitom dbejte následujících pravidel: 

pro 2-5 hráčů od 8 let, od Dugalda Keitha

Slovní hra s háčky
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Konec hry
Hra končí, jakmile je hromádka rozebrána nebo ze 
zbývajících písmen nelze sestavit žádné slovo.  
Každý hráč si nyní spočítá body, které získal z nasbíraných 
háčků, přičemž platí následující bodovací schéma:

oranžový háček  1 bod

zelený háček 2 body

červený háček 3 body

Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů!

Klíč pro nalepení písmen
Níže uvedená písmena nalepte na obě strany  
ORANŽOVÝCH háčků ( 1 bod ):

A, C, D, E, H, I, Í, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z, Á, J,  
_ ( nálepka s podtržítkem )

Níže uvedená písmena nalepte na obě strany  
ZELENÝCH háčků ( 2 body ):

B, É, CH, Ř, Š, Y, Ý

Níže uvedená písmena nalepte na obě strany  
ČERVENÝCH háčků ( 3 body ):

Č, F, Ď, G, Ň, Ó, Ť, Ú, Ů, Ě, Ž

Pokud máte ke hře „Alfa Beta“ otázky  
nebo připomínky, prosím, napište nám:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591,  
160 00 Praha 6 – Vokovice,  
info@piatnik.cz, www.piatnik.cz

Průběh hry
Hru začíná hráč, který jako první najde v hromádce  
písmeno „A“. Před prvním tahem vrátí hráč písmeno „A“  
zpět na hromádku.

Prohlédněte si hromádku s písmeny a zkuste vymyslet slovo, 
které můžete sestavit z písmen ve vašem dosahu. Vytáhněte 
si háček s prvním písmenem, držte jej hlavou vzhůru  
a pomocí spodního háčku se pokuste zachytit další písmeno 
slova, které jste si vybrali. Pokračujte tak dlouho, dokud 
nevytvoříte celé platné slovo. Přitom dodržujte  
následující pravidla: 

• Háčky s podtržítkem slouží jako Žolík a zastupují  
 libovolná písmena. 

• Háčky spojujte ve správném směru. Pokud zaháknete  
 písmeno obráceně, hlavou dolů, váš tah končí a v tomto  
 kole nezískáváte žádné body. Vraťte všechny háčky  
 vytažené v tomto kole zpět na hromádku. 

• Pokud vytáhnete háček s písmenem z hromádky  
 a spadne vám, váš tah končí a v tomto kole nezískáváte  
 žádné body. Vraťte všechny háčky vytažené v tomto kole  
 zpět na hromádku. 

• Nepodaří-li se vám vytvořit celé slovo, musíte vrátit  
 všechny háčky zpět na hromádku a v tomto kole  
 nezískáváte žádné body. 

• Háčky, které držíte v ruce, nemůžete používat  
 k přehazování háčků v hromádce. Můžete zachytávat  
 pouze ty háčky, které máte v dosahu.

• Přípustná jsou všechna slova, která naleznete v českém  
 slovníku. Toto platí také pro cizí slova, která jsou běžná  
 v české terminologii.

• Zkratky a vlastní jména nejsou přípustná.


