
Kuličky na ven i na doma
Kuličky  jsou  hrou,  kterou  hrají  děti  již  tisíce  let  v  různých  varintách  ve  skoro  všech  zemích  světa.
Některé nejznámější zde přestavíme. Přejeme Vám hodně zábavy!

Cvrnkání (obr. 1)
Podpatkem boty vytočte dolík do země. Okraje dolíku rukama pevně zformujte tak, aby kuličky později pěkně
klouzaly do dolíku. Když si budete chtít hrát ve vašem pokojíčku, bude váš dolík přestavovat talířek/miska na
kuličky. Z odstupu asi tří metrů zkouší pak každý hráč hodit jednu až tři kuličky přímo do  dolíku či do misky (počet
musíte dopředu dohodnout).  Prvním vrhem se rozhodne pořadí hráčů. Kdo se se svojí  kuličkou přiblíží  důlku
nejvíce, nebo se dokonce do něho strefí, smí s cvrnkáním začít. Pokud skončí dvě kuličky ve stejné vzdálenosti od
důlku  a  nebo  strefí-li  se  dva  hráči  přímo  do  důlku,  uskuteční  se rozhodující  hod,  který  určí  pořadí.  Cvrnká
se širokou stranou ukazováčku.  Přitom do kuličky  musíte  opravdu žďuchnout  a  ne  ji  posunovat.  Hráč,  který
s cvrnkáním začíná, si smí vybrat jakoukoliv kuličku a musí ji jedním vrhem dostat do dolíku. Pokud se mu to
podaří, pokračuje s další kuličkou a to tak dlouho, až dojde k chybnému vrhu a kulička dolík mine. Poté pokračuje
druhý  hráč.  Vyhrává  ten,  kdo strefí  do  dolíku  poslední  kuličku.  Tento  hráč  si  smí  všechny  kuličky  ponechat
a začíná druhá hra.

Strefování se na čáru
Udělejte si do země čáru a nebo si položte na zem provázek, další čáru pak udělejte rovnoběžně s první čarou
v odstupu 1 – 2 metrů. Po sobě pak vrhají hráči od druhé čáry směrem k první vždy po jedné kuličce, přičemž
se snaží strefit přímo na a nebo k čáře. Komu se podaří kuličku umístit přímo na čáre, smí si ponechat kuličky
ostatních  hráčů.  Pokud  více  hráčů  dosáhlo  stejné  vzdálenosti  kuličky  od  čáry,  musí  hrát  tak  dlouho,  dokud
nepadne jasné rozhodnutí.

Dolíkování (obr. 2)
Každý hráč dá prvnímu hráči dvě až čtyři vlastní kuličky (dle domluvy), které pak první hráč všechny společně
v jednom vrhu zkouší strefit do důlku. Důlek by měl být vzdálen asi dva metry. V dolíku umístěné kuličky se
sečtou. Poté si vezme kuličky druhý hráč a zkouší svoje štěstí. Ten, kdo po jednom kole umístil do dolíku nejvyšší
počet kuliček, si všechny kuličky ponechá. Pokud mají dva a nebo více hráčů stejný počet, musí se uskutečnit
rozhodovací vrh. 

Hra s kamenem
Dva metry od čáry, od které budete vrhat, umístěte kámen a nebo stavební kostku zhruba ve velikosti zaťaté
pěsti. Nyní vrhá každý hráč deset kuliček směrem ke kameni. Toho se ovšem kulička nesmí dotknout, ale musí se
mu co nejvíce přiblížit. Když některý hráč přesto strefí kámen, musí za trest dát po  kuličce svým spoluhráčům.
Až jsou všechny kuličky vrženy, vyhrává ten hráč, jehož kulička leží co  nejblíže u kamene. Tento si smí všechny
hozené kuličky posbírat a ponechat.

Odpálení
Velkou kuličku hoďte na zem. Zhruba ze vzdálenosti 5 metrů se musí hráči svými kuličkami strefit do této velké
kuličky. Komu se to podaří, dostane od svých spoluhráčů po jedné malé kuličce jako odměnu. Pokud se v prvním
kole nikomu nepodaří velkou kuličku odpálit, smějí hráči druhé kolo odstartovat z místa, kde zůstala většina
kuliček z prvního hodu. Pokud ani v druhém kole nikdo velkou kuličku neodpálí, začíná hra znovu.

Strefování se do brány (obr. 3)
Nejdříve vydlabejte důlek o průměru asi 5 cm, nebo položte kuličkový talíř na podlahu.  Cca 5  cm od okrajů dolíku
zapíchněte do země dřevěné kolíky – vždy vlevo a vpravo. Háže se z 5 metrové vzdálenosti. Každý hráč má jeden
hod v každém kole. Pokud se strefí do dolíku či talířku, obdrží 5 bodů.  Pokud se strefí do brány, ale ne do dolíku,
tzn. mezi dolík a kolík, obdrží 1 bod. Pokud kulička proletí mimo bránu, nedostane žádný bod. Hráč, který má po
pěti kolech nejvíce bodů, dostává od svých spoluhráčů po kuličce.

63947, 63952



Odrážení od zdi (obr. 4)
Ve vzdálenosti 30 cm od zdi udělejte dolík zhruba o průměru 7 cm a nebo položte talířek na kuličky. Hráči nyní
vrhají vždy tři kuličky po sobě do stěny s cílem, aby se kulička od stěny odrazila a padla do dolíku. S  cvrnkáním
pak začíná ten, kdo se nejčastěji strefil do dolíku a nebo jehož kuličky leží co nejblíže dolíku. Tento hráč cvrnká
tak dlouho, dokud dolík mine. Poté zkouší druhý hráč své štěstí. Ten, kdo do dolíku cvrnknul poslední kuličku,
vyhrává všechny kuličky, které se v dolíku či v talíři na kuličky nacházejí.

Kruhová hra (obr. 5)
Nejdříve udělejte do země kruh o průměru cca 25 cm a nebo kruh označtě provázkem na zemi.  Další kruh pak
udělejte o průměru cca 2 metrů. Všichni hráči poté položí dvě až tři kuličky do menšího kruhu. Od hranice většího
kruhu se poté hráči pokouší vrhnout kuličky tak, aby ty, které leží v malém kruhu, se  z něho vykutálely. Kuličky,
které se hráči  podařilo z kruhu vykutálet,  si  může ponechat.  Pokud se hráč  strefí  mimo,  vezme si  pouze tu
kuličku, se kterou házel. Hra je ukončena, až se podaří vykutálet poslední kuličku.

Házení na čísla (obr. 6)
Před počátkem hry si v zemi vyryjte hrací pole o velikosti cca 20 × 20 cm, pole má 13 políček. Do těchto políček
napište různá čísla, která znamenají počty bodů. 
Příklad: Nejvyšší políčko, do kterého je nejtěžší se strefit, obdrží nejvyšší hodnotu. 
Cca ze vzdálenosti 3 – 4 metrů se pak každý hráč snaží hodit po jedné kuličce do hracího pole. Dosažené body
si hráči zapisují. Pokud kulička zůstane ležet přesně na hranici mezi dvěma poli, nedostává hráč žádný bod. Vítězí
ten hráč, který po domluveném počtu kol získal nejvyšší počet bodů. Vítěz získává kuličky spoluhráčů.

Cvrnkání prstem (obr. 7)
Existují dvě možnosti jak dostat kuličky do dolíku:

1. Stranou pokrčeného ukazováčku se kulička do dolíku odžďuchne.
2. Odcvrnknutí kuličky nehtem ukazováčku.

Mimochodem:
I když venku panuje špatné počasí, nemusíš se hry s kuličkami vzdávat. Místo dolíku, který si venku děláš v  zemi,
polož doma na zem talíř na kuličky, který bude tvým cílem. A proč je tolik různých kuliček?
Kuličky mají velkou směnnou hodnotu. Můžeš například vyměnit čtyři malé kuličky za jednu velkou a nebo jednu
obzvláště pěknou za několik jednoduchých kuliček. Pokud ti po hře zbyly např. tři velké kuličky, protože jsi ty
ostatní prohrál nebo prohrála, tak právě touto směnou můžeš zase kuličky pro další hru získat. Samozřejmě se ale
můžete  také  domluvit  a  můžete  si  např.  zahrát  jednu hru  s  velkými  kuličkami.  Ty se  kutálí  obzvláště  dobře
a protože jsou cenné, bude vás hra obzvláště bavit.

Existuje mimo cvrnkání a házení ještě nějaká jiná možnost hry s kuličkami?
Ano,  existuje!  Kromě  cvrkání  stranou  ukazováčku  můžete  kuličku  cvrnknout  také  nehtem  ukazováčku  nebo
prostředníku. Aby kulička dostala pořádný odraz, musíte např. ukazováček pevně tlačit proti palci a  pak vystřelit
do kuličky. Zcela neobvyklá technika existuje také s nohou. Přitom přiložte špičku boty co  nejblíže za kuličku,
se kterou chcete hrát. Poté kopněte druhou nohou do paty té tzv. „hrací nohy“. Přitom dostane kulička pořádný
odraz. Nyní jsi se dozvěděl pěknou řádku zajímavostí o tom, co všechno můžeš s kuličkami z tvého pytlíku dělat.
A když popustíš uzdu své fantazii, poznáš, proč kuličky a děti patří již tisíciletí nerozlučně k sobě. Můžeš si také
postavit svoji  vlastní kuličkovou dráhu ze dřeva a nebo z písku, hru na trpělivost ve dřevěném rámu, kuličky
můžeš také použít jako hrací kameny ve vlastní postavené hře (např. mlýn v písku) a mnohé další.

Přejeme ti spoustu hodin úžasné zábavy s tvými kuličkami!

Výrobek obsahuje malé části. Není proto vhodný pro děti do 3 let.
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