
Ogonek – rozšírenie ku hre Kolejka 
 

PRAVIDLÁ 

Rozšírenie Ogonek má do hry Kolejka vniesť novú atmosféru a priniesť trochu vzrušenia do dlhých 

radov, kde ľudia čakajú na svoj vytúžený tovar. Zároveň je to aj snaha odraziť hrozby podvodníkov 

a šmelinárov parazitujúcich na čistej socialistickej ekonomike. Rozšírenie vzniklo aj vďaka podpore 

a návrhov ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. 

 

 

"Ogonek" pozostáva zo štyroch rozšírení ku hre "Kolejka". Je možné postaviť sa do radu so 

všetkými novými prvkami naraz, alebo ich zavádzať postupne počas jednej hry, alebo pridávať 

rozšírenia postupne do jednotlivých hraní . 

Príprava pre šiestich hráčov: 

Na známosť sa všetkým dáva, že na žiadosť mužov a žien sa rozšíri ponuka produktov na 

sídliskách. Keďže čoraz viac ľudí z vidieka pracuje v mestách a títo ľudia chcú tiež nakupovať, rady 

pred obchodmi sú dlhšie než predtým. A preto tu pred všetkými vyhlasujeme, že zdvojnásobíme 

naše úsilie a zvýšime dodávku produktov tak, aby boli uspokojené potreby socialistickej 

spoločnosti. 

 

PRÍSLUŠENSTVO: 

5 bielych žetónov 

10 bielych kariet radu 

10 kariet tovaru v 5 farbách (2 v každej farbe) 

5 kariet dodávky tovaru 

1 biela pomocná karta pre hráča 

1 karta nákupného zoznamu 

10 kariet “Tribúny ľudu” 

 

Predtým než začnete hrať, rozhodnite sa pre jednoduchý, stredne náročný, alebo náročný variant a 

podľa toho zahoďte karty dodávky tovaru označené v tomto poradí "1", "2",  alebo "3" do krabice. 

Nahraďte odhodené karty kartami dodávky tovaru označené číslom 4. Vo fáze dodania tovaru sa 

odhalia tri karty na určené miesto v  strede hracej plochy. 

 

Predtým ako si začnete ťahať karty, pridajte kartu s  číslom "6" do balíčka kariet s  nákupným 

zoznamom. Umiestnite dve nové karty z  každej farby na plochu s  dodávateľským vozidlami. 

Všetky ostatné pravidlá zo základnej hry „Kolejka“ platia pre variantu pre 6 hráčov. Taktiež všetky 

nasledovné úpravy sú využiteľné pre túto variantu. 

 

 

TRIBUNA ĽUDU (THE PEOPLE’S TRIBUNE) 

Špeciálne poďakovanie: Paweł Brózdzinski 

Vláda zakročila proti šmelinárstvu konkrétnymi opatreniami a garantuje všetkým občanom 

(hráčom) rovnaký prístup k bežným produktom. O vládnej iniciatíve a ďalších dôležitých 

spoločenských udalostiach sa dočítate v “Tribúne ľudu”. 

Pred začiatkom hry rozdeľte balíček kariet Tribúny ľudu na dve kôpky podľa označenia I a II. 

Zamiešajte každú zvlášť a potom ich otočte lícom dolu a uložte najprv balíček II a naňho balíček I 

na hraciu plochu s dodávateľskými vozidlami na miesto s prerušovanou čiarou. 

Na začiatku každého kola, po fáze “predieranie sa v rade” a pred fázou “otvorenia obchodov”,  



začínajúci hráč odhalí jednu kartu Tribúny ľudu a nahlas ju prečíta. Udalosť na karte sa okamžite 

vykoná a odloží sa lícom nahor vedľa hracej plochy. Hráči si môžu kedykoľvek prezrieť použité 

karty Tribúny ľudu. 

Karty Tribúny ľudu vystačia na dva týždne, pri vyhodnotení druhej Soboty sa tieto karty zamiešajú 

všetky spolu, a tak vytvoria nový balíček. 

 

Obchod s alkoholom 

(pozn. Toto rozšírenie je len pre osoby staršie než 18 rokov) 

Špeciálne poďakovanie: Tomasz Ginter  a Michał Stajszczak 

Karty vodky majú v hre dve využitia: 

 

Prvé: 

Karty vodky môžu byť použité ako „náhradná mena“ v bazáre. Hráč, ktorý si tam vymieňa tovar 

smie použiť práve karty vodky namiesto karty tovaru, a to nasledovne:  v bazáre je možné  

vymeniť jednu kartu tovaru a jednu kartu vodky za jednu kartu tovaru z bazáru; alebo vymeniť 

dve karty vodky za jednu kartu tovaru; alebo vymeniť jednu kartu vodky za jednu kartu 

tovaru, ak na políčku stojí obchodníčka. Karty vodky použité v bazáre na výmenu musia byť 

okamžite umiestnené do obchodu s alkoholom vedľa hracej dosky, kde budú opäť v ponuke v 

ďalšom kole. 

 

Druhé: 

Karta vodky sa môže použiť na výmenu miesta so špekulantom (čierna figúrka). 

Namiesto karty tovaru smie hráč zahrať kartu vodky a vymeniť si miesto so špekulantom v tom 

istom rade. Špekulant nesmie nikdy opustiť rad, v ktorom stojí. Karta vodky použitá týmto 

spôsobom sa vracia do obchodu s alkoholom vedľa hracej plochy. 

Keď hráč použije kartu vodky namiesto karty radu, umožní mu to tak vykonať ďalšiu akciu – 

zahrať kartu radu. Ak hráč pasuje, alebo už zahral poslednú kartu radu, nemôže už opäť zahrať 

kartu vodky až do konca konkrétnej fázy. Nakonci hry sa karty vodky nepovažujú za karty tovaru 

a neberú sa ani do úvahy pri remíze. 

 

Nové karty radu 

24 kariet radu v 6 farbách (4 v každej farbe) 

 

Aby sme vyšli v ústrety vynaliezavým zákazníkom, a uspokojili cenzúru, oživili sme rady novými 

kartami a trochu ich ešte narušili. Je nám naozaj ľúto, že udalosti na kartách sú naozaj pravdivé a 

zároveň vás chceme uistiť, že pod vplyvom spoločenskej kampane spravíme aj nemožné, len aby 

sme zabránili opakovaniu sa podobnej situácie v budúcnosti. 

 

Pred začatím hry zamiešajte nové aj staré karty radu spolu. Potom rozložte prvé  4 karty lícom 

nadol na určené miesto v strede plánu ( môžete sa na nich rýchlo nenápadne pozrieť). Zo zvyšných 

10 kariet urobte doberací balíček. V sobotu všetky „použité“ karty radu spolu s tými odloženými sa 

roztriedia podľa farby, zamiešajú a opäť sa štyri položia lícom nadol do stredu (opäť sa na nich 

môžete pozrieť). Zvyšné karty by mali byť umiestnené na spodok doberacieho balíčka. 

 

 

„Poškodený tovar“ - táto karta umožní hráčovi položiť vybraný tovar z obchodu navrch na kopu 

kariet tovarov na ploche s dodávateľskými vozidlami. Napríklad môžete preložiť „šunku v 

plechovke“ z potravín na dodávku, ktorá dodáva tovar do stánku. Pri nasledovnej dodávke do 

stánku tam šunka bude doručená a považovaná za plnohodnotnú kartu tovaru. Táto karta 

„Poškodený tovar“ sa nemôže používať v bazáre. Môže sa hrať počas „Inventúry“. 

 



„ Táto pani stála za mnou“ - Táto karta umožní hráčovi zobrať si svoju figúrku z hracej plochy ( 

aj z bazáru) a položiť ju za ktorúkoľvek svoju inú figúrku v rovnakej alebo inej rade. Čiže, ak má 

hráč dve figúrky niekde v strede radu a na ruke má karty „Matka s dieťaťom na rukách“ a  „ Táto 

pani stála za mnou“ môže preskočiť s figúrkou na začiatok radu v jednom ťahu, zatiaľčo v ďalšom 

zahrá „Táto pani stála za mnou“ a pohne sa na prvé dve miesta v rade. 

 

„ Falošný rad“ - Táto karta umožní hráčovi pohnúť špekulantom na prvé miesto v ktoromkoľvek 

rade. Karta sa hrá aj v prípade, že je odkrytá karta tribúny „IRCHa“. 

 

„Široké lakte“ - Zahranie tejto karty umožní hráčovi vziať si jednu kartu zo svojho doberacieho  

balíčka. Navyše má hráč ešte jeden dodatočný ťah, ktorým sa vie posunúť v rade. Táto karta sa hrá 

aj v prípde, že je odhalená karta tribúny „ Poobedný výpredaj“ (Sprzedaz popoludniowa). V tomto 

prípade má hráč až 5 ťahov na pohyb v rade. Počet ťahov sa môže zvýšiť, ak hráč použije aj karty 

vodky na výmenu miesta so špekulantom. Karta je ale neplatná, ak hráč nemá žiadne karty v 

doberacom balíčku. 

 

Poznámka: Na konci hry ukážte ostatným hráčom karty radu, ktoré ste nemali v doberacom balíčku. 

Je to dobrý spôsob ako sa vyhovoriť na náhodu v prípade prehry. 

 

preklad pre iHRYsko: Daniela Štrbová 


