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balíčku hráče tím, že karty v něm budou lícem nahoru. Karty v nabídce uprostřed
stolu doporučujeme uspořádávat během hry podle druhu (barvy), stejné karty
pak můžete položit na sebe (a případné nezajímavé karty vrácené na stůl při
nedostatku místa umístěte někam na okraj stolu).

Samozřejmě existují i karty, které mají na konci
hry negativní dopad, tedy body v jednotlivých
kategoriích odečítají. A jsou také karty, které
nemají na konci hry efekt žádný.

Body do začátku

Na začátku hry tedy budou karty rozmístěné tak, jak je vidět na obrázku
(příklad pro hru tří hráčů).

Každý hráč dostane počítadlo a na něm si hned vyznačí svůj počáteční počet
štěstí, peněz a prestiže. Hráči začínají s 5 od každého druhu. (Začátečníci a děti
s 6, velmi pokročilí naopak se 4 či dle dohody.)

Bodování

Co dělá hráč,
když je na tahu

celkem šest špendlíků (dva pro každou komoditu, jeden na jednotky, druhý na
desítky - použití je popsáno dále)
Speciální pravidla pro hru 4-6 hráčů jsou uvedena na konci. Rozdílů je jen
několik.

Přiložené počítadlo funguje tak, že pro každou „komoditu“ potřebujeme 2
špendlíky. Jeden označuje, kolik desítek příslušné komodity máme (tedy na
začátku ho zapíchneme do políčka 0) a druhý, kolik máme jednotek (tedy na
začátku zapichujeme do políčka 5 (6, 4, …)). V průběhy hry potom špendlíky
přesunujeme, takže například když máme 14 peněz, tak máme jeden špendlík
zapíchnutý v čísle 10, druhý v čísle 4.

Rozdání karet hráčům
Pokud chcete hru jen rychle vyzkoušet, postupujte podle pravidel pro
zjednodušenou rychlou hru (černě). Pokud máte čas a zkušenosti a troufáte si
využít všech strategických možností, zvolte standardní plnou hru. Krátkou hru
stihnete do hodiny a půl, plnou hru pak do dvou a půl hodiny. V obou dvou
případech je ještě potřeba počítat s nějakým časem na přípravu hry.
Na začátku je třeba roztřídit karty podle označení v pravém horním rohu.
Standardní plná hra využije karty A, B, C, D, E, X. Rychlá hra využije karty J, K, L,
M, Y.
Číslo za písmenkem značí počet hráčů - karty s číslem vyšším, než je aktuální
počet hráčů, vyřaďte ze hry. Tedy ve dvou hráčích nechte karty s jedničkou a
dvojkou, karty s trojkou se vůbec nepoužijí. Karty je nyní třeba roztřídit na
hromádky podle písmenek.

Uspořádání „hrací plochy“ a „velkého balíku“
Všechny karty A (respektive J) se vyloží doprostřed stolu jako úvodní nabídka
(lícem nahoru).

Že já nešťastná si radši nevzala…
Každý den děláme rozhodnutí a některá z nich mohou ovlivnit celý náš život.
Budu jíst to anebo ono? Budu sportovat nebo hrát ochotnické divadlo?
Stihnu studovat i pracovat najednou? Je dobrý nápad vzít si hypotéku?
Vyplatí se odložit nákup auta? Co podnikání? A co děti? Brzo nebo pozdě?
V Naživo! máme v každé hře jeden celý život, se kterým můžeme naložit, jak
chceme. Užívat si, vydělávat nebo se třeba proslavit. Možností „co dělat“ a „co
z toho mít“ je nepřeberně. S každou kartou přichází volba, zda dát přednost
penězům, štěstí anebo prestiži. Nebo se třeba pokusit získat všechno. Hlavně
nebýt v ničem horší, než soupeři.
Hráčův balíček karet představuje potřeby a možnosti člověka, které se během
aktivního života mění a rozšiřují. Průběžně se střádají (či utrácejí) peníze, štěstí
a prestiž. Vítězí ten, kdo dokáže všechny možnosti správně vyvážit a nic
nepřehlédne.

Příprava hry
Než hra začne, je třeba vybrat karty, se kterými se bude hrát (závisí na počtu
hráčů), rozdat karty hráčům a z těch zbylých připravit hrací plochu.

Co ke hře potřebujeme

Každý z ostatních balíčků se zvlášť (lícem dolů) zamíchá a sestaví se z nich velký
balík tak, aby nahoře byly karty B, pod nimi C, pak D a naspodu E (v rychlé
variantě pak odshora dolů postupně K, L, M).

Příklad pro hru tří hráčů
α - Místo pro karty zahrané v průběhu tahu (na začátku hry prázdné)

β - Odkládací balíček hráče (na začátku hry prázdný)
γ - Balíček hráče
δ- 5 karet v ruce
δ
ε - Vyložené karty
ζ - Velký balík
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Hra se skládá z velkého balíku karet a tří počítadel střadatelných komodit
(peníze, štěstí, prestiž). Jeden balíček karet stačí pro plnou nebo zjednodušenou
hru až tří hráčů. Varianta popsaná na konci těchto pravidel umožňuje hru až šesti
hráčů s využitím dvou balíčků karet a příslušného počtu počítadel.
Nejjednodušší způsob, jak druhý balíček karet získat, je stáhnout je z
www.rozumimefinancim.cz/deskova-hra a vytisknout si je. Pak karty půjdou
snadno odlišit od původního balíčku a nepomíchají se. Samozřejmě je také
možné použít karty z druhé herní sady. Je ale dobré karty z obou balíčků od sebe
nějak odlišit (například označit fixou), aby šlo spojené balíčky opět snadno
rozdělit na dvě samostatné hry. Počítadla můžeme nahradit třeba žetony či
kamínky, které budou představovat jednotlivé komodity. Pokud použijeme
počítadlo z krabičky, budeme na vyznačování bodů potřebovat pro každého hráče

δ

γ

Cíl hráčů

β

α

Příprava karet hráčů (X nebo Y)
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přesídlit
a získat
je možno zahodit
její cenu prodeje nebo je
možno zahodit Pronájem
vybudovat

Příklad: Hrají dva hráči. První z nich má na konci hry 29 peněz, 26 štěstí a 31
prestiže. Nahlásí tedy 26. Druhý má 47 peněz, 29 štěstí a 18 prestiže. Nahlásí tedy
18. Vítězí první hráč.

3. Může (ale nemusí) si vzít jednu kartu z vyložených (na stole).

3
25-

2. Povinně použije všech 5 karet,
co má v ruce.
4. Odloží zahrané (a případně ze stolu získané) karty do odkládacího
balíčku a oznámí, že končí, a lízne si 5 karet ze svého balíčku
(pro příští kolo).

Je třeba mít na paměti, že velké množství bodů je během hry ukryto v hodnotě
karet. Zejména si povšimněte, že štěstí je v hodnotě karet vzácně, a je tedy třeba
ho střádat během hry (!). Naopak prestiž (úspěch) je obtížné střádat, ale dá se
nalézt v hodnotě na mnoha kartách. Peníze jsou pak asi nejdynamičtější
komoditou, a měli byste s nimi zacházet uvážlivě (jako ve skutečnosti).

Jednotlivé akce jsou dále popsány. Navíc je pak k dispozici ještě popis jednoho
typického kola s konkrétními kartami, aby bylo možné vše demonstrovat
na konkrétním příkladu.

Bodování v průběhu hry

Líznutí vrchní karty z „velkého balíku“

Velká většina karet umožňuje několik způsobů zahrání, ovšem vždy je třeba zvolit
jen jeden z nich. Ukázat si to můžeme na příkladu: na kartě pronájem vidíme,
že ji můžeme hrát třemi možnými způsoby:
Pronájem

Bydlet luxusně - symboly nám říkají odečti si 4 peníze (prázdné kolečko,
číslo -4), přičti si 2 štěstí (plná
hvězdička, číslo 2), přičti si prestiž
(plný pohár, číslo 1)

bydlet luxusně

X/ 1
Y/ 1

2

bydlet

1-

nebydlet
exekuce
zahodit

1

4-

2-

1-

a získat její cenu prodeje

Z toho můžeme snadno zobecnit, že symboly
mají tyto významy:
-

Kolečko - peníze. Plné 2, číslo nahoře - přičítají se.
Prázdné 1- , číslo dole a se znaménkem minus - odečítají se.

-

Hvězdička - štěstí. Plná 2, číslo nahoře - přičítá se.
Prázdná 1- , číslo dole a se znaménkem minus - odečítá se

-

Pohár - prestiž. Plný 2, číslo nahoře - přičítá se.
Prázdný 1-, číslo dole a se znaménkem minus - odečítá se.

Hraním karet tedy v průběhu získáváme a ztrácíme všechny druhy komodit.
Pohyby si vyznačujeme na počítadle pomocí špendlíků, a to hned po zahrání
karty. Velký zvrat v počtu bodů však ještě přijde na konci hry.

Bodování na konci hry

Hrací plocha na začátku hry

Ve chvíli, kdy hra skončí (o tom dále), získá každý hráč ještě významný počet
bodů za všechny karty, které má v ruce, ve svém balíčku a ve svém odkládacím
balíčku (souhrnně řečeno tedy za všechny „svoje“ karty). Jak se zjistí, kolik bodů
která karta přinese, si můžeme ukázat na příkladu luxusního sídla.

Hráč potřebuje před sebou jen malé místo na svůj balíček, na odhazovací balík,
a na odložení právě hraných karet. Odhazovací balíček doporučujeme odlišit od

V barevném pruhu vlevo vedle názvu karty vidíme, jakou hodnotu má karta
na konci hry. V případě luxusního sídla si tedy přičteme 28 peněz a 14 prestiže.

Všichni hráči si zamíchají svůj balíček karet X (karet Y) a vezmou si z něj do ruky
5 karet.

užívat
+ je možno hrát
nebo Děti bez efektu

1. Lízne vrchní kartu z „velkého balíku“
a položí ji k ostatním vyloženým
kartám nebo ji vyřadí ze hry
(viz dále)

Nebydlet - symboly nám říkají - odečti
si 2 štěstí (prázdná hvězdička, číslo -2),
odečti si 1 prestiž (prázdný pohár, číslo
-1)

γ

Luxusní
sídlo

Každý z hráčů se snaží získávat peníze, prestiž a štěstí pokud možno vyváženě.
Konečné pořadí se totiž určuje podle té „komodity“, které má hráč nejméně:
Na konci hry všichni hráči nahlásí nejmenší z počtu svých peněz, štěstí a prestiže.
Nahlášená čísla pak určují pořadí. Kdo má nejvyšší, je vítěz, kdo má nejméně, je
poslední. V případě rovnosti rozhodne o vítězi druhá nejhorší (nejméně početná)
komodita. (Potom případně ještě třetí.)

Bydlet - symboly nám říkají - odečti si 1
peněz (prázdné kolečko, číslo -1)

ζ

d/1
l/ 3
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Vlastní hra se skládá z jednotlivých tahů hráčů,
které na sebe postupně navazují. Hráči se
střídají kolem dokola stále ve stejném pořadí.
V průběhu každého svého tahu každý hráč
provede tyto akce:

V průběhu hry se získávají a ztrácejí tři druhy „bodů“ - „peníze“ Ο, „štěstí“
a „prestiž“ . A na konci hry ještě přibude nezanedbatelné množství těchto tří
druhů bodů za držené karty.

K penězům, štěstí a prestiži, které mají hráči do začátku (viz výše) se v průběhu
hry přičítají a odečítají hodnoty uvedené na kartách. Většina karet má nějakou
„cenu“, kterou je třeba zaplatit, aby se mohly zahrát, a naopak nějaké body
přinášejí. Stejně tak braní karet vyložených na stole je obvykle spojeno s nějakou
cenou nebo ziskem.

Karty X (respektive Y) si vezmou hráči jako svůj počáteční balíček (každý hráč
vždy všechny se stejným číslem).
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Hráč, který lízne vrchní kartu, má před sebou dvě možnosti. Buď jde o běžnou
kartu, nebo o kartu události. Na kartě události je přímo napsáno, co se má právě
stát. To se hned provede (například odečtou či přičtou se body, odevzdají se karty,
atd) a karta se pak vyhodí ze hry a už se s ní nijak nehraje ani nemanipuluje.
Mezi kartami E (u zkrácené varianty M), tedy na spodu balíčku, jsou také karty
událostí, u kterých je jedním z efektů konec hry. V takovém případě se provede to,
co karta říká, a pak hra hned v tom okamžiku končí.
V případě, že tažená karta není kartou události (mnohem častější varianta),
ji hráč položí k ostatním vyloženým kartám.

Hraní karet v ruce
Hráč musí povinně použít všech 5 karet, co má v ruce.
Každou z karet může provést jednu z těchto akcí:
Zahrát
Zahodit
Zahrát bez efektu (jde o použití karty při zahrání jiné karty)
Je na něm zvolit pořadí. U karet, které mají více možností, jak je zahrát, také volí,
kterou variantu použije. Zahranou kartu hráč položí před sebe na stůl (ne mezi
karty vyložené na stole). Na konci tahu je odloží na odkládací balíček (podrobněji
popsáno v „konec tahu“).
Na kartách je často předepsán zisk či ztráta komodity. Například utracení peněz.
Vše se provede ihned a rovnou se to vyznačí na počítadle.
Dále může být uveden příkaz zahrát (nějakou jinou) kartu bez efektu - znamená
to, že takovou kartu (předepsaného druhu) musíte mít v ruce, a položíte ji na stůl
před sebe, bez provedení čehokoliv z té karty. V tomto tahu tedy kartu použijete
právě jen k odložení na stůl. Žádnou jinou akci s ní neprovádíte. (Nejčastěji jde
o potřebu obětovat efekt výhodné karty
, přestavující „čas” věnovaný jiné
činnosti.)
Dále může být uveden příkaz zahodit (nějakou jinou) kartu. Taková karta se dá
z ruky do nabídky uprostřed stolu, také bez jakéhokoliv efektu na ní uvedeného.
Použitím některých karet (často
a
) vzniká možnost "prodat" jinou kartu
stejného druhu nebo i přímo hranou kartu samotnou. Prodávanou kartu musím
mít v ruce. Vyložím ji do nabídky uprostřed stolu (jako při zahození), ale za to
získám její prodejní cenu. Ta je uvedena v horním barevném pruhu napravo od
názvu karty (viz obrázek karty s popisky dále v pravidlech)
Může být předepsáno i vzít si další karty (ze svého balíčku) navíc. Všechny takové
karty musíte také nějak zahrát.

