
Obr. 1: Hrací pole 
Žluté políčko – olej 
Hnědé políčko – suché políčko 
Modré políčko - vákuum 

Hodinový strojek 
Cílem hry je sestavit hodinový strojek. K dispozici jsou: Pružinka, převodní kolečko, kyvadlo, 

zarážka, rameno, ciferník, hodinové kolečko, minutové kolečko. Prostor pro strojek je 
reprezentován hracím polem 8 x 8 políček, jejichž typ je barvou odlišený (viz Obr. 1). Na každém 
políčku může být maximálně jedna součástka.  

Každý tým (4 týmy, každý na jedné hraně hracího pole) má paklík karet, na kterých jsou 
vyobrazeny součástky, otočený rubem nahoru a soupis, pod jakými podmínkami lze součástku 
umístit (na jaký typ pole, vedle jaké součástky). Hraje se kolem dokola. V každém tahu tým otočí 
jednu kartu. Jestliže tým může součástku usadit, musí. Pokud to nelze, ponechává si tuto kartu 
otočenou. Tým v dalším neotáčí další kartu, pokud je možné usadit kartu již otočenou ale 
neusazenou. Pokud nelze usadit ani v dalším kole, otáčí další kartu. Kartu otočenou dříve usadí 
v nejbližší možné chvíli. Jestliže mohou být usazeny všechny otočené součástky, tým si vybírá.  

Cílem hry je sice sestavit hodinový strojek, nicméně tým může znepříjemňovat hru protihráčům. 
Avšak ve výsledném hodnocení se počítá největší (na počet osazených karet) část, kde karty daného 
týmu spolu sousedí stranou, ne vrcholem. 

Hra končí ve chvíli, kdy jsou všechna políčka obsazená, případně když nelze žádnou kartu již 
usadit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxe: 
Každý tým má svou barvu, kterou jsou odlišeny karty součástek od dalších týmů. Jednotlivé 
součástky mají své bodové ohodnocení, otázkou je, jestli to účastníkům napsat na soupis podmínek 
či ne...  
 
Soupis: 
--každé součástky jsou 4 kusy-- 
Pružinka – vákuum, bez omezení (3) 
Převodní kolečko – suché políčko, alespoň 4 obsazená (5) 
Kyvadlo – vákuum, pouze vedle kyvadel, jinak neobsazená (1) 
Zarážka – suché políčko, sousedí s převodním kolečkem (4) 
Rameno – suché nebo olejové políčko, pole aspoň s jedním neobsazeným, musí sousedit 
s kolečkem (2) 
Ciferník – vákuum, nejméně 2 obsazená (5) 
Hodinové kolečko – suché nebo olejové políčko, alespoň tři obsazená políčka (4) 
Minutové kolečko - suché nebo olejové políčko, sousedí s hodinovým kolečkem (3) 


