
Moc rádi s vámi zůstaneme v kontaktu na facebooku (Lidi z Baru) nebo na instagramu (@lidizbaru) – posílejte fotky, tipy, 
připomínky, cokoliv. A užijte si to!

Za tým Tour de Bar,

POLÍČKA

NA ZÁVĚR

Při vstupu na políčko Bankomat si hráč může vyměnit své ak-
tivované žetony barů na Spokobody. Za jeden žeton získává 10 
Spokobodů a naráz si může vyměnit libovolný počet aktivova-

ných žetonů barů. Tyto žetony pak před sebou obrátí zpět rubem 
vzhůru.

Políčko Úplně Všude catering funguje jako takový pohyblivý bar. 
Při vstupu na toto políčko můžete, stejně jako v baru, využít mož-
nosti líznout si a zahrát až 3 karty Konzumace. Ihned po návštěvě 

cateringu hráč hodem kostkou určí, kam se žeton Úplně Všude 
catering přesune (stejně jako tomu bylo na začátku hry před 
prvním tahem).

Jsme si naprosto jistí, že existuje hromada herních situací, na kte-
ré jsme v pravidlech zapomněli, nebo nás vůbec nenapadly. Stvo-
řili jsme proto ještě jejich online verzi, kam můžete 1) nakouknout 

v případě, že tady odpověď na svou otázku nenajdete, a nebo 2) 
přispět svou otázkou/situací (a případně rovnou i jejím řešením). 
Budeme mít radost!

Hlavně ale myslete na to, že je to jenom hra. A jejím nejdůležitěj-
ším posláním je pobavit vás a postarat se o to, abyste si naplno 
užili čas s těmi, které máte rádi. Takže si pravidla můžete jakkoliv 

upravovat, když se všichni shodnete, a společně hledat kreativní 
řešení námi opomenutých situací.

BANKOMAT

ÚPLNĚ VŠUDE CATERING

Rozložte hrací desku a na označená místa postavte rubem nahoru 
balíčky karet Konzumace a Překvapení.

Rozdejte každému baru jednu kartu Zážitků, také rubem nahoru. 
Tyto kartičky dávají jednotlivým barům tvář a odlišují je od ostat-
ních. Jakmile kterýkoliv hráč dorazí do baru jako první, kartičku 
Zážitků otáčí tak, aby ji mohli vidět i ostatní hráči. Její účinek za-
číná platit okamžitě a karta zůstává do konce hry otočená. Každý 

hráč si na začátku hry vylosuje dvě karty z balíčku Hosté,
které si přečte a jednu z nich si zvolí. Vybranou postavu ukáže
a popíše ostatním její zvláštní schopnost, zatímco rub druhé 
karty bude sloužit jako ukazatel Střízlivosti (kartou Hosta hráč od-
krývá či zakrývá Střízlivost, když je ztratí nebo naopak získá zpět). 
Zvolenou kartu má hráč na celou dobu hry a vlastnosti postavy 
musí vždy použít.

Milí hráči! 

Děkujeme, že jste se rozhodli vyrazit na tuhle velkou brněnskou Tour de Bar! Desková hra Lidí z Baru je tak trochu dítětem koronavirové 
doby – na jaře roku 2020, kdy jsme museli naše podniky de facto zavřít, jsme se pustili do neprobádaných vod nových projektů.

A tak vznikla Tour de Bar, která nám dala možnost jednak kreativně vyplnit čas, který jsme najednou nemohli trávit mícháním koktejlů,
a druhak vás přiblížit našim barům, i když třeba právě sedíte doma s přáteli.

Hra je určena pro 2–5 nejlépe plnoletých hráčů. Proč plnoletých? Protože nač přibližovat prostředí barů dětem
a mlaďochům, kteří si nočního života jednou užijí dosytosti, no ne? Zároveň vězte, že u hraní této deskovky nemusíte pít alkohol. Bě-

hem hry se pomyslného opíjení dočkáte až až! Pokud byste si ovšem hraní chtěli zpestřit nějakým lahodným koktejlem, inspirujte
se recepturami na herních kartičkách.

Pokud se se hrou teprve seznamujete, doporučujeme začít u snadnější varianty. Hra vám dává celou řadu možností, které můžete,
ale také nemusíte využít. Hrací dobu lze zkrátit a celkově si celou Tour krásně přizpůsobit tak, abyste si ji co nejvíc užili. Zkušeným hrá-

čům pak samozřejmě doporučujeme se nahecovat a zahrát si plnou verzi hry se vším, co nabízí.

Tak směle do toho – přejeme vám hodně štěstí ve hře (i v lásce)! 

Pokud hrajete hru poprvé, necítíte se ještě na všechny herní prvky nebo si chcete hru zkrátit, můžete hrát hru v menším rozsahu
bez některých herních prvků. Hra vám zabere asi 1 hodinu (záleží však na počtu hráčů).

Cílem je nasbírat 70 Spokobodů. Hráč, který toho dosáhne jako první, vyhrává.

• herní plán
• pravidla
• herní kostka
• 5 ks figurek
• 25 ks žetonů barů
• 1 ks žeton Úplně Všude catering
• 1 ks žeton Dění v Brně

• 50 ks žetonů Spokobody (různé hodnoty)
• 100 ks karet Konzumace
• 10 ks karet Dění v Brně
• 10 ks karet Hosté
• 20 ks karet Zážitky
• 30 ks karet Překvapení

OBSAH BALENÍ:

CÍL HRY:

PRAVIDLA HRY

VARIANTA HRY 1 - PRO BAROVÉ ZÁČÁTEČNÍKY

NACHYSTÁNÍ HRY

rebrand.ly/tour-de-bar



Platí vše, co ve variantě hry 1 – rozložte hrací desku, vylosujte si 
karty Hostů a na označená místa postavte rubem nahoru balíčky 
karet Konzumace, Překvapení a tentokrát i Dění v Brně s počíta-
cím žetonem.

Karty Dění v Brně určují pomyslná témata kol. Dávají specifické 
pokyny, kterými se hráči řídí vždy po následující 4 kola. K počítání 
kol slouží příslušná pole na hracím plánu – po každém kole se kon-
trolní žeton Dění v Brně posune o jedno pole a po čtyřech kolech 
se karta odloží bokem, otočí se nová a žeton se vrátí na první 
pole. Tyto karty jsou zároveň nadřazené všem ostatním (Hosté, 
Zážitky, Překvapení, Konzumace).

Každému baru vylosujte dvě karty Zážitků a nechte je otočené 
rubem nahoru. První hráč, který dorazí do baru, otočí a aktivuje 
jednu z karet Zážitků, druhý hráč, který dorazí do baru, udělá 

to stejné se zbývající kartou. Od této chvíle pak platí obě karty 
zároveň. 
Každý hráč si vezme 5 žetonů barů, které odpovídají barvě jeho 
figurky. Všechny tyto žetony na začátku hry umístí před sebe 
otočené rubem vzhůru.

Hráči si hodí kostkou a hráč s nejvyšší hozenou hodnotou začíná. 
Před svým prvním tahem určí, na které políčko se umístí žeton 
Úplně Všude catering – háže kostkou, přičemž hodnoty 1–5 přiřadí 
žeton na odpovídající cateringová políčka a při hodu 6 si hráč 
může vybrat, na které cateringové políčko žeton umístí. 

Tento hráč zároveň každé kolo začíná tím, že buďto otočí novou 
kartu Dění v Brně, nebo posune žeton Dění v Brně o jednu pozici, 
čímž se ukazuje herní čas. Každá čtyři kola se obrací nová karta 
Dění v Brně.

Pokud hráč vstoupí do baru, neboli zastaví figurkou na políčku 
baru, otočí si příslušný žeton baru lícem nahoru a tak ho „aktivu-
je“. Takto aktivovaný žeton může vyměnit v bankomatu za Spoko-
body – při vstupu na políčko Bankomat si vezme 10 Spokobodů
a žeton baru opět „deaktivuje“ otočením lícem dolů. 

Místo vyměňování v Bankomatu si ale může hráč aktivované 
žetony barů šetřit na konec – pokud má hráč na konci hry všechny 
žetony aktivní, všechny jeho Spokobody se vynásobí hodnotou 
1,25 (např. má-li 100 Spokobodů, dostane při finálním sčítání 
dalších 25 Spokobodů).

Další možností, jak může hráč využít svůj aktivovaný žeton baru, 
je položit ho na jakékoliv políčko, na kterém právě stojí. Žeton 
zde zůstává až do chvíle, kdy na něj stoupne některý z protihráčů. 
Tento hráč ztrácí všechny Střízlivosti a musí jít Domů obnovit 
Střízlivost. Žeton se následně vrací majiteli jako deaktivovaný
a pokládá se opět rubem nahoru. Pokud má hráč aktivované 
žetony na herní ploše, nemůže s nimi nijak nakládat – nelze je 
vyměnit v Bankomatu ani na konci hry využít k získání bonusu. 
Pokud hráč během hry stoupne na vlastní žeton baru, může si ho 
jako aktivovaný vzít zpět.

Kdykoliv se hráč zastaví na políčku s otazníkem, bere si jednu kartu Překvapení z příslušného balíčku. Najdete v něm karty s různými, 
avšak vždy jednorázovými účinky. Použitou kartu hráč dává na spod balíčku.

Hrací pole má celkem dvě pole nástupu a pět výstupních zastávek. Na nástupních políčkách si hráč hodí kostkou a hody 1 – 5 ho zave-
zou na příslušnou zastávku šaliny. Při hodu 6 si hráč výstupní zastávku vybírá.

Pokaždé, když hráč stoupne na políčko Instagram, může na tuto síť sdílet fotku, video nebo instastory s hashtagem #tourdebar a ozna-
čením @lidizbaru a přičíst si za to deset Spokobodů.

NACHYSTÁNÍ HRY

ŽETONY BARŮ

PŘEKVAPENÍ

ŠALINA

INSTAGRAM

Každá barová tour je tím zábavnější, čím víc toho zažijete. Proto, když už máte několik začátečnických her za sebou a víte, jak na to, 
můžete do hry zapojit další rozšíření a hru si tak zpestřit. Tato varianta hry vám zabere asi 2 hodiny (záleží na počtu hráčů).

VARIANTA HRY 2 - PRO ZKUŠENÉ ŠTAMGASTY

Cílem je nasbírat co nejvíce Spokobodů. Hráč s nejvyšším počtem Spokobodů po dohrání všech kol vyhrává.CÍL HRY:

Na začátku hry si hráči hodí kostkou, hráč s nejvyšší
hozenou hodnotou začíná. 

Všichni začínají svou hru na políčku Svoboďák ve středu herního 
plánu. Při hodu 6 se neháže znovu. Vydat se můžete do kterékoliv 
okruhu na hracím plánu, ale vždy po směru šipky.

Při každém průchodu přes Svoboďák si můžete znovu
vybrat, do kterého okruhu se vydáte.

Když se setkají dva nebo více hráčů na jednom políčku, dají si 
rychlý souboj – hodí si kostkou a hráč s nejvyšší hozenou hod-
notou získává od poraženého (nebo od všech poražených) 5 
Spokobodů.

Konzumace je to, oč tu běží! Standardně si při každé návštěvě 
baru může dát hráč až tři Konzumace. Ty však nejsou povinné
a je na uvážení hráče, kolik zvládne. Konzumace probíhá postup-
ně – hráč si vezme kartu z příslušného balíčku, započítá získané 
Spokobody (vezme si odpovídající počet žetonů), případně ubere 
Střízlivost a pak se rozhodne, jestli si vezme další kartu, nebo ne.

V balíčku můžete najít karty Signature koktejlů, Koktejlů, Nekok-
tejlů, Nealka  a Jídla. Pokud všechny karty Konzumace spotřebu-
jete, vrácené karty se zamíchají a vrátí na původní místo. 

Když hráči po hodu kostkou nevyjdou kroky, aby v baru zůstal, 

ale jenom jím projde, může si vzít jednu Konzumaci „to-go“. Její 
účinek se projeví ihned.

Každý hráč má na začátku hry čtyři Střízlivosti. Jakmile o všech-
ny přijde, stává se opilým a automaticky se přesouvá na políčko 
Doma, kde zůstává po dobu dvou kol, než se mu všechny Střízli-
vosti obnoví. Potom se vrací na Start na Svoboďáku.

Spokobody jsou ukazatelem toho, jak si večer v barech (a v Brně) 
užíváte, a jejich součet na konci hry určuje vítěze. Počet Spokobo-
dů jednotlivých hráčů určují žetony v hodnotách 1, 2, 5, 10, 50 
a 100 Spokobodů.

Náměstí Svobody, zvané Svoboďák, středobod Brna a taky místo startu naší hry.

POHYB PO HERNÍM PLÁNU

POLÍČKA

KONZUMACE (+SPOKOBODY, STŘÍZLIVOST)

START NA SVOBOĎÁKU

Doma, to je místo, kam si hráči chodí odpočinout a obnovovat 
svou Střízlivost. Hráč se sem dostane buď automaticky, když
v některém z barů přijde o všechnu Střízlivost a musí zde zůstat 
dvě kola, aby se mu Střízlivost kompletně obnovila. A nebo

se sem hráč dostane dobrovolně – kdykoliv při průchodu Startem 
na Svoboďáku si může odskočit na pole Doma a strávit zde jedno 
nebo více kol, přičemž každé kolo, které zde stráví, hráči obnoví 
dvě Střízlivosti. Potom se vrací zpět na Start na Svoboďáku.

Pokud hráč stoupne na kterékoliv políčko baru, může (ale ne-
musí) si zde něco dát. V tomto případě si postupně lízne 1–3 
karty z balíčku Konzumace. Každá karta přidává Spokobody, alko 
Konzumace však zároveň ubírá Střízlivost. Pokud tedy máte málo 
Střízlivostí (nebo z jiného důvodu nechcete), můžete se rozhod-
nout nekonzumovat vůbec.

Při konzumaci si hráč lízne kartu z balíčku Konzumace, započítá 
si Spokobody a vezme si odpovídající počet žetonů, případně 

odečte ztracené Střízlivosti a kartu vrací na odkládací místo vedle 
balíčku lícovou stranou nahoru. Pokud všechny karty Konzuma-
ce spotřebujete, odhozené karty se zamíchají a vrátí na původní 
místo. 

Pokud hráč podnikem pouze prochází (nevyšel mu přesný počet 
kroků do podniku, ale víc), může si dát jednu Konzumaci ,,to-go‘‘. 
Figurkou se zastaví na poli, na které mu vyšel hod, a může si vzít 
a zahrát jednu kartu z balíčku Konzumace.

Přejde-li hráč během svého pohybu přes pole Anybody, Na Brno 
Dobrý, Turbomošt nebo Zázračná, odevzdá do Banku 5 Spokobo-

dů. Když se hráč na některém z těchto čtyř polí zastaví, získává 
veškerý obsah Banku.

DOMA

BARY

BANK (NA BRNO DOBRÝ, ANYBODY, ZÁZRAČNÁ, TURBOMOŠT)


