Dřevěné kuželky – Drevené kolky

Skvělá venkovní hra z Finska
Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku
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Hra Mölkky je vhodná pro celou rodinu. Bodování ve hře se zaznamenává do
bodové tabulky. Hra není vhodná pro děti mladší 3 let.
Kolíky 			
Házecí kolík 		
Počet hráčů 		

číslované 1-12
MÖLKKY
2 a více

Pořadí házení V první hře navrhněte pořadí. V následujících hrách házejte na
základě výsledků předchozí hry od nejnižší po nejvyšší počet bodů.
Zapisovatel Hráči se střídají jako zapisovatelé výsledků. Viz rovněž „konec hry“.
Začátek hry Postavte kolíky blízko sebe do skupiny (viz schéma) 3-4 metry od
místa házení. První hráč hází na postavené kolíky. Mölkky se vždy hází zespodu.
Poražený kolík Kolík se nepovažuje za poražený, jestliže se opírá o jiný kolík nebo
o házecí kolík Mölkky. Po každém hodu se poražené kolíky znovu postaví na místě,
kde spadly.
Bodování Pokud spadne pouze jeden kolík, odpovídá počet bodů, které hráč získá,
číslu uvedenému na kolíku. Pokud hráč shodí více kolíků, uděluje se jako počet
bodů počet shozených kolíků.
Konec hry Pokud hráč mine (nezíská žádné body) třikrát za sebou, je mimo hru a
ujímá se funkce zapisovatele. Hra končí, když první hráč dosáhne přesně 50 bodů.
Jestliže někdo dosáhne více než 50 bodů, snižuje se celkový počet bodů tohoto
hráče na 25.

Rozložení kolíků
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Hra Mölkky je vhodná pre celú rodinu. Bodovanie v hre sa zaznamenáva do
bodovej tabuľky. Hra nie je vhodná pre deti mladšie ako tri roky.
Kolky:			
Kolok na hádzanie:
Počet hráčov:		

číslované 1 – 12
MÖLKKY
2 a viac

Poradie hádzania: v prvej hre navrhnite poradie. V nasledujúcich hrách hádžte na
základe výsledkov z predchádzajúcej hry od najnižšieho po najvyšší počet bodov.
Zapisovateľ: hráči sa striedajú ako zapisovatelia výsledkov. Pozri tiež časť Koniec
hry.
Začiatok hry: kolky postavte blízko seba do skupiny (pozrite si schému) 3 – 4
metre od miesta hádzania. Prvý hráč hádže Mölkky na postavené kolky. Mölkky sa
vždy hádže zospodu.
Zrazený kolok: kolok sa nepovažuje za zrazený, ak sa opiera o iný kolok alebo o
kolok na hádzanie Mölkky. Po každom hode sa zrazené kolky znovu postavia na
mieste, kde spadli.
Bodovanie: ak spadne iba jeden kolok, hráč získava počet bodov zodpovedajúci
číslu uvedenému na kolku. Ak hráč zhodí viac kolkov, získava súčet bodov za
zhodené kolky.
Koniec hry: ak hráč netrafí (nezíska žiadne body) trikrát za sebou, vypadáva z hry
a ujíma sa funkcie zapisovateľa. Hra končí, keď niektorý hráč dosiahne presne 50
bodov. Ak niekto dosiahne viac než 50 bodov, znižuje sa celkový počet bodov tohto
hráča na 25.

Rozloženie kolkov
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Či ste chlapec, alebo dievča, dieťa alebo dospelý, Mölkky je vynikajúci spôsob,
ako spoznať nových ľudí alebo ako posilňovať vzťahy s rodinou, priateľmi či
spolupracovníkmi. Nie je potrebná žiadna fyzická sila: úspech je založený na
kombinácii náhody a presnosti hádzania. Všetko, čo potrebujete, je priestor vonku
– záhrada, park alebo trávnik – pár priateľov a súpravu kolkov Mölkky.
Hra Mölkky je šetrná k životnému prostrediu
Mölkky sa ručne vyrába vo Fínsku z borovíc, ktoré pochádzajú z lesov s
certifikátom PEFC. Tento certifikát zodpovedá norme FSC. Mölkky je teda
ekologický spôsob, ako si užívať skvelú zábavu pod šírym nebom.
Mölkky a svet
Mölkky dobýja celý svet! Okrem toho, že je najrýchlejšie predávanou hrou, ktorá
sa hrá vonku v severských krajinách, Mölkky má nadšených hráčov po celom
svete. Od roku 2004 sa vo fínskom Lahti usporadúvajú turnaje majstrovstiev sveta.
Ochranná známka Mölkky
Mölkky je registrovaná ochranná známka. Licenciu na predaj hry Mölkky po
celom svete získala spoločnosť Tactic – Nelostuote Oy, P. O. Box 4444, FIN-28101
Pori, Fínsko, www.tactic.net od oficiálneho výrobcu a majiteľa ochrannej známky
Mölkky, spoločnosti Tuoterengas Oy, www.tuoterengas.fi.
Upozornenie
Hra nie je vhodná pre deti mladšie ako tri roky. Existuje nebezpečenstvo udusenia
nosnými povrázkami. Drevené kolky by mohli po dopade spôsobiť poranenie.

Warnings
Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia nosnými povrázkami.
Drevené kolky by mohli po dopade spôsobiť poranenie.

			
Hra je vhodná pro každého bez rozdílu věku, pohlaví a fyzické zdatnosti. Mölkky je
vynikající způsob, jak poznat nové lidi nebo jak posilovat vztahy s rodinou, přáteli
nebo spolupracovníky. Není potřeba žádné fyzické síly: úspěch je založen na
kombinaci náhody a přesnosti házení. Vše, co potřebujete, je venkovní prostor zahrada, park nebo trávník na návsi - pár přátel a sada kolíků Mölkky.
Historie Mölkky
Mölkky je původní finská kolíková hra, která pochází z jižní části Finska. Nápadně
připomíná známou ruskou hru gorodki. Při hře Mölkky však není vyžadovaná
vysoká fyzická zdatnost, jako je tomu u její starší alternativy gorodki.
Hra Mölkky je šetrná k životnímu prostředí
Mölkky se vyrábí ručně ve Finsku z borovic, které pochází z lesů s certifikátem
PEFC (trvale udržitelným způsobem obhospodařovatelé lesy). Mölkky je tedy
ekologickým způsobem, jak si užít velkou zábavu pod širým nebem.
Mölkky a svět
Mölkky dobývá celý svět! Kromě toho, že je nejrychleji prodávanou venkovní hrou
v severských zemích, má Mölkky nadšené hráče po celém světě. Od roku 2004 se
ve finském Lahti konají turnaje mistrovství světa.
Ochranná známka Mölkky
Mölkky je registrovaná ochranná známka . Licenci na prodej hry Mölkky po celém
světě získala společnost Tactic - Nelostuote Oy, P.O. Box 4444, FIN-28101 Pori,
Finsko, www.tactic.net od oficiálního výrobce a majitele ochranné známky Mölkky,
společnosti Tuoterengas Oy, www.tuoterengas.fi
Upozornění
Hra není vhodná pro děti mladší tří let. Existuje nebezpečí udušení nosnými
provazy. Dřevěné kuželky by mohly po dopadu způsobit poranění.

Warnings
Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení nosnými provazy. Dřevěné kuželky
by mohly po dopadu způsobit poranění.
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