
Kulièky na ven i na doma
Kulièky jsou hrou, kterou hrají dìti již tisíce let v rùzných varintách ve skoro všech zemích svìta. 
Nìkteré nejznámìjší zde pøestavíme. Pøejeme Vám hodnì zábavy!

Cvrnkání
Podpatkem boty vytoète dolík do zemì. Okraje dolíku rukama pevnì zformujte tak, aby kulièky pozdìji 
pìknì klouzaly do dolíku. Když si budete chtít hrát ve vašem pokojíèku, bude váš dolík pøestavovat 
talíøek/miska na kulièky. Z odstupu asi tøí metrù zkouší pak každý hráè hodit jednu až tøi kulièky pøímo 
do dolíku èi do misky (poèet musíte dopøedu dohodnout). Prvním vrhem se rozhodne poøadí hráèù. Kdo 
se se svojí kulièkou pøiblíží dùlku nejvíce, nebo se dokonce do nìho strefí, smí s cvrnkáním zaèít. Pokud 
skonèí dvì kulièky ve stejné vzdálenosti od dùlku a nebo strefí-li se dva hráèi pøímo do dùlku, uskuteèní 
se rozhodující hod, který urèí poøadí. Cvrnká se širokou stranou ukazováèku. Pøitom do kulièky musíte 
opravdu žïuchnout a ne ji posunovat. Hráè, který s cvrnkáním zaèíná, si smí vybrat jakoukoliv kulièku 
a musí ji jedním vrhem dostat do dolíku. Pokud se mu to podaøí, pokraèuje s další kulièkou a to tak 
dlouho, až dojde k chybnému vrhu a kulièka dolík mine. Poté pokraèuje druhý hráè. Vyhrává ten, kdo strefí 
do dolíku poslední kulièku. Tento hráè si smí všechny kulièky ponechat a zaèíná druhá hra.

Strefování se na èáru
Udìlejte si do zemì èáru a nebo si položte na zem provázek, další èáru pak udìlejte rovnobìžnì s první 
èarou v odstupu 1 – 2 metrù. Po sobì pak vrhají hráèi od druhé èáry smìrem k první vždy po jedné 
kulièce, pøièemž se snaží strefit pøímo na a nebo k èáøe. Komu se podaøí kulièku umístit pøímo na èáre, smí 
si ponechat kulièky ostatních hráèù. Pokud více hráèù dosáhlo stejné vzdálenosti kulièky od èáry, musí hrát 
tak dlouho, dokud nepadne jasné rozhodnutí.

Dolíkování (obr. 2)
Každý hráè dá prvnímu hráèi dvì až ètyøi vlastní kulièky (dle domluvy), které pak první hráè všechny 
spoleènì v jednom vrhu zkouší strefit do dùlku. Dùlek by mìl být vzdálen asi dva metry. V dolíku umístìné 
kulièky se seètou. Poté si vezme kulièky druhý hráè a zkouší svoje štìstí. Ten, kdo po jednom kole umístil 
do dolíku nejvyšší poèet kulièek, si všechny kulièky ponechá. Pokud mají dva a nebo více hráèù stejný 
poèet, musí se uskuteènit rozhodovací vrh. 

Hra s kamenem
Dva metry od èáry, od které budete vrhat, umístìte kámen a nebo stavební kostku zhruba ve velikosti 
za�até pìsti. Nyní vrhá každý hráè deset kulièek smìrem ke kameni. Toho se ovšem kulièka nesmí 
dotknout, ale musí se mu co nejvíce pøiblížit. Když nìkterý hráè pøesto strefí kámen, musí za trest dát 
po kulièce svým spoluhráèùm. Až jsou všechny kulièky vrženy, vyhrává ten hráè, jehož kulièka leží 
co nejblíže u kamene. Tento si smí všechny hozené kulièky posbírat a ponechat.

Odpálení
Velkou kulièku hoïte na zem. Zhruba ze vzdálenosti 5 metrù se musí hráèi svými kulièkami strefit do této 
velké kulièky. Komu se to podaøí, dostane od svých spoluhráèù po jedné malé kulièce jako odmìnu. Pokud 
se v prvním kole nikomu nepodaøí velkou kulièku odpálit, smìjí hráèi druhé kolo odstartovat z místa, kde 
zùstala vìtšina kulièek z prvního hodu. Pokud ani v druhém kole nikdo velkou kulièku neodpálí, zaèíná hra 
znovu.

Strefování se do brány (obr. 3)
Nejdøíve vydlabejte dùlek o prùmìru asi 5 cm, nebo položte kulièkový talíø na podlahu.  Cca 5 cm 
od okrajù dolíku zapíchnìte do zemì døevìné kolíky – vždy vlevo a vpravo. Háže se z 5 metrové 
vzdálenosti. Každý hráè má jeden hod v každém kole. Pokud se strefí do dolíku èi talíøku, obdrží 5 bodù.  
Pokud se strefí do brány, ale ne do dolíku, tzn. mezi dolík a kolík, obdrží 1 bod. Pokud kulièka proletí mimo 
bránu, nedostane žádný bod. Hráè, který má po pìti kolech nejvíce bodù, dostává od svých spoluhráèù 
po kulièce.

 (obr. 1)
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Odrážení od zdi (obr. 4)
Ve vzdálenosti 30 cm od zdi udìlejte dolík zhruba o prùmìru 7 cm a nebo položte talíøek na kulièky. Hráèi 
nyní vrhají vždy tøi kulièky po sobì do stìny s cílem, aby se kulièka od stìny odrazila a padla do dolíku. 
S cvrnkáním pak zaèíná ten, kdo se nejèastìji strefil do dolíku a nebo jehož kulièky leží co nejblíže dolíku. 
Tento hráè cvrnká tak dlouho, dokud dolík mine. Poté zkouší druhý hráè své štìstí. Ten, kdo do dolíku 
cvrnknul poslední kulièku, vyhrává všechny kulièky, které se v dolíku èi v talíøi na kulièky nacházejí.

Kruhová hra (obr. 5)
Nejdøíve udìlejte do zemì kruh o prùmìru cca 25 cm a nebo kruh oznaètì provázkem na zemi.  Další kruh 
pak udìlejte o prùmìru cca 2 metrù. Všichni hráèi poté položí dvì až tøi kulièky do menšího kruhu. 
Od hranice vìtšího kruhu se poté hráèi pokouší vrhnout kulièky tak, aby ty, které leží v malém kruhu, 
se z nìho vykutálely. Kulièky, které se hráèi podaøilo z kruhu vykutálet, si mùže ponechat. Pokud se hráè 
strefí mimo, vezme si pouze tu kulièku, se kterou házel. Hra je ukonèena, až se podaøí vykutálet poslední 
kulièku.

Házení na èísla (obr. 6)
Pøed poèátkem hry si v zemi vyryjte hrací pole o velikosti cca 20 × 20 cm, pole má 13 políèek. Do tìchto 
políèek napište rùzná èísla, která znamenají poèty bodù. 
Pøíklad: Nejvyšší políèko, do kterého je nejtìžší se strefit, obdrží nejvyšší hodnotu. 
Cca ze vzdálenosti 3 – 4 metrù se pak každý hráè snaží hodit po jedné kulièce do hracího pole. Dosažené 
body si hráèi zapisují. Pokud kulièka zùstane ležet pøesnì na hranici mezi dvìma poli, nedostává hráè 
žádný bod. Vítìzí ten hráè, který po domluveném poètu kol získal nejvyšší poèet bodù. Vítìz získává 
kulièky spoluhráèù.

Cvrnkání prstem (obr. 7)
Existují dvì možnosti jak dostat kulièky do dolíku:

1. Stranou pokrèeného ukazováèku se kulièka do dolíku odžïuchne.
2. Odcvrnknutí kulièky nehtem ukazováèku.

Mimochodem:
I když venku panuje špatné poèasí, nemusíš se hry s kulièkami vzdávat. Místo dolíku, který si venku dìláš 
v zemi, polož doma na zem talíø na kulièky, který bude tvým cílem. A proè je tolik rùzných kulièek?
Kulièky mají velkou smìnnou hodnotu. Mùžeš napøíklad vymìnit ètyøi malé kulièky za jednu velkou a nebo 
jednu obzvláštì pìknou za nìkolik jednoduchých kulièek. Pokud ti po høe zbyly napø. tøi velké kulièky, 
protože jsi ty ostatní prohrál nebo prohrála, tak právì touto smìnou mùžeš zase kulièky pro další hru 
získat. Samozøejmì se ale mùžete také domluvit a mùžete si napø. zahrát jednu hru s velkými kulièkami. 
Ty se kutálí obzvláštì dobøe a protože jsou cenné, bude vás hra obzvláštì bavit.

Existuje mimo cvrnkání a házení ještì nìjaká jiná možnost hry s kulièkami?
Ano, existuje! Kromì cvrkání stranou ukazováèku mùžete kulièku cvrnknout také nehtem ukazováèku 
nebo prostøedníku. Aby kulièka dostala poøádný odraz, musíte napø. ukazováèek pevnì tlaèit proti palci 
a pak vystøelit do kulièky. Zcela neobvyklá technika existuje také s nohou. Pøitom pøiložte špièku boty 
co nejblíže za kulièku, se kterou chcete hrát. Poté kopnìte druhou nohou do paty té tzv. „hrací nohy“. 
Pøitom dostane kulièka poøádný odraz. Nyní jsi se dozvìdìl pìknou øádku zajímavostí o tom, co všechno 
mùžeš s kulièkami z tvého pytlíku dìlat. A když popustíš uzdu své fantazii, poznáš, proè kulièky a dìti patøí 
již tisíciletí nerozluènì k sobì. Mùžeš si také postavit svoji vlastní kulièkovou dráhu ze døeva a nebo 
z písku, hru na trpìlivost ve døevìném rámu, kulièky mùžeš také použít jako hrací kameny ve vlastní 
postavené høe (napø. mlýn v písku) a mnohé další.

Pøejeme ti spoustu hodin úžasné zábavy s tvými kulièkami!
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