
BLÁBOL 
Karetní hra pro 2-10 hráčů ve věku 7 a více let 

Ve svém životě proneseme spoustu blábolů, přebreptů či nesmyslů. Ba dokonce někteří básníci a 
spisovatelé povýšili nesmysl, blábol na umění v takzvaných nonsensových dílech, která se odborně 
nazývají nonsensová literatura (z latinského slova nonsens=nesmysl). My všichni velice často 
v hovorech používáme významově nesmyslná slovní přirovnání, aniž bychom si to uvědomovali, 
protože druhá strana našeho hovoru většinou chápe, co tím chceme říci. Takže určitě jste někdy i Vy 
použili spojení „ty jsi ale kůň“ nebo „hodil šavli“ nebo „to je ale kosa“ nebo „vlez mi na hrb“ nebo 
„čuměl jako puk“. Ano, to jsou ty běžné slovní nesmysly, které používáme skoro každý den a jejichž 
účelem je většinou pobavit nebo alespoň říci něco neotřelého či neobvyklého.  
Vytvořili jsme pro Vás hru BLÁBOL (nesmysl, nonsens), jejímž účelem právě je pobavit, rozesmát a 
současně pociťovat vzrušení ze soutěžení při skládání nesmyslných souvětí. 

Obsah:  156 kartiček,  návod 

Cílem hry je pomocí kartiček se slovy vytvořit maximální počet vět v souvětí nebo samostatných vět 
pro získání co největšího počtu bodů (viz bodování níže). 

Pravidla hry: 
1. Před zahájením hry je třeba karty dobře promíchat. Každý hráč dostane sedm karet. Zbylé karty se 
v hromádce položí rubem nahoru na šikmou plochu ve vložce krabičky anebo doprostřed hrací plochy 
stolu.  
2. Hráči si rozdané karty prohlédnou a přemýšlí, jak z nich vytvořit co nejdelší větu nebo souvětí. Za 
větu je v této hře považováno seskupení nejméně tří výrazů, které vytvářejí gramaticky správně větu 
nebo souvětí, i když je to významově úplný nesmysl - BLÁBOL. Např. „Protitankový lidožrout 
ukázněně pláče v tlačence“ (věta jednoduchá 1 x přísudek - sloveso) nebo „Nadívaný kojenec pyšně 
šňupe na stromě a hloupě bučí“ (souvětí 2 x přísudek - sloveso).  
3. Hráč s nejméně vlasy začíná hru vyložením věty na stůl nebo odhozením jedné karty. Svůj tah 
ukončí dolíznutím karet z banku tak, aby jich měl opět sedm. Ostatní hráči postupně pokračují 
odhozením jedné karty s nepotřebným slovem nebo vyložením věty na stůl před sebe (jedna věta 
v jedné řadě) a ukončí tah dolíznutím karet z hromádky do počtu sedmi. 
Odhozené karty vytváří samostatnou kupku lícem nahoru (aby byla čitelná poslední odhozená karta).  
Místo „líznutí“ je možné brát i celou kupku odložených karet za předpokladu, že hráč použije vrchní 
odhozenou kartu do věty, pro kterou má ještě nejmíň čtyři výrazy v ruce. Vyloží tedy větu o pěti 
výrazech. 
4. V dalších kolech může hráč skládat buď větu novou, kterou umístí pod větu již složenou anebo 
rozvíjet již složené věty do větného souvětí. Pozor! Výhodné je doplňovat pouze své věty! Větné 
souvětí pak může obsahovat maximálně tři věty (omezení je proto, aby samotný složený větný blábol 
byl ještě přehledný). Kvůli přehlednosti lze omezit i počty některých členů ve větách, např. maximálně 
dvě přídavná jména apod. 
5. V každém kole, kdy hráč vyloží nebo doplní větu, musí ji všem nahlas přečíst. 
6. Hra končí: 

a) ve chvíli, kdy nějaký hráč takzvaně „zavře“, což znamená, že má vyloženy všechny karty ve 
větách a jedinou zbylou kartou ukončí hru neboli „zavře“. Pozor! Za zavření hry je mínus 50 
bodů. 

b) ve chvíli, kdy došly karty na obou kupkách (tedy jak na „lízací“ kupce tak i na kupce 
„odhozených“ karet) 

7. Své body po ukončení hry sečtou hráči následovně: 

Plusové body: 
Za každou vyloženou větu získá hráč vždy mocninu (kvadrát) počtu kartiček ve větě nebo v souvětí. 
Nesmí se tak sčítat slova ve všech vyložených větách dohromady, ale v každé větě zvlášť. 

Počet slov Body Počet slov Body Počet slov Body Počet slov Body

3 9 8 64 13 169 18 324

4 16 9 81 14 196 19 361

5 25 10 100 15 225 20 400

6 36 11 121 16 256 21 441



Mínusové body: 
Za každou kartu v ruce    -1 bod 
Za zavření    -50 bodů 

Upozornění: 
Ve  hře nejsou použity základní rozdělovací a ukončovací znaménka – čárka, tečka, vykřičník a 
otazník. Proto se při čtení věty hráči řídí správnou intonací a to tak, aby ostatní věděli, kdy se jedná o 
souvětí anebo konec věty.

7 49 12 144 17 289 22 484


