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Jak si hráli děda a babička
V dobách, kdy se svět přestěhoval do virtuální oblasti, kde děti a mladí tráví
dlouhé hodiny před monitory s tablety a mobily v ruce, se objevil stesk po něčem, co
je hmatatelné, co se odehrává a je vytvářeno opravdu v realitě ve společnosti jiných.
Projevila se vnitřní potřeba obnovit normální mezilidské vztahy. Jak s vrstevníky,
tak i mezi různými generacemi. Člověk jako stádový tvor touží setkávat se s jinými,
společně tvořit a hrát si. Při pohledu zpět lze přiznat, že nejlepší přímé mezilidské
vztahy existovaly v době, kdy svět ještě nebyl přeplněn elektronickými zařízeními a
lidé si vážili společně stráveného času. Připomíná mi to mé vlastní dětství a také
příběhy, které mí rodiče nebo prarodiče vyprávěli celé hodiny. Bezstarostná doba
společných her na úrovni šedých dvorků, na nichž s pomocí dětské fantazie šlo
vytvořit všechno. Před dětskýma očima se odkrývaly
neomezené možnosti skryté dospělým. Každý nalezený
předmět se dal použít během hry: kamínky při skákání
panáka, vršky z lahví při hře s vršky, šedý beton na hru
na území, nalezený papír při hře „kámen - nůžky - papír‟.
Tento cyklus článku má starším generacím připomenout
hry, které samy rády hrály. Mladým generacím má ukázat
alternativní způsob trávení volného času mimo displeje a
mobily, ale především navrhnout možnosti pro společné
hry. Důležitým prvkem je také zabránit tomu, aby se
zapomnělo na bohatství generací spočívající v neobvyklém
dědictví, které někdy představují staré lidové hry a
zábavy.
První z takových „nesmrtelných her“, které již hrály
naše babičky a prarodiče, byla už zmíněná hra „panák‟.
Mezi přednosti této hry patří především procvičování
skoku, přesnosti, reflexu, rovnováhy, znalosti číslic a také
schopnost soutěžit a zvládat prohru. Dnes můžete koupit
nejrůznější rohože se schématem panáka na skákání, ale nejjednodušší je, když si
ho dítě nakreslí samo křídou na betonu nebo obyčejným klackem na ušlapané zemi.
Hru s panákem může hrát každý bez ohledu na věk.
Občas to taky ráda dělám a už se těším, až ji naučím
hrát svého vnoučka. A tady jsou pravidla této hry:
Na zemi nakreslíme obrazec (obrazců a možností je celé
množství, v podstatě nás omezuje jen fantazie),
nejčastěji ho kreslíme od 1 do 8 (což kdysi
představovalo počet tříd základní školy), ale polí může
být samozřejmě více. Skočíme postupně od 1 do 8. Než
začneme skákat, musíme něco do třídy hodit. Nejlépe
kamínek nebo sklíčko nalezené poblíž. Každé dítě hraje
za sebe. Hráč hodí sklíčko na "první třídu", postaví se
na jednu nohu, skočí na políčko, zvedne sklíčko,
naskáče do zbylých políček a vyskočí mimo obrazec.
Takto se snaží zvládnout všech osm políček. Do ramen
se skáče oběma nohama, a to jak směrem k cíli, tak i na
zpáteční cestě. Do hlavy se skáče oběma nohama,
udělá se otočka ve vzduchu a skáče se zpět. Pokud to
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hráč pokazí, pokračuje další osoba. Další skoky nezačínají od první třídy, ale od té,
kde to hráč pokazil. Chybou je vhození sklíčka na nesprávné políčko nebo na
kteroukoliv čáru panáka. Je to neudržení se na jedné noze nebo skok na čáry
oddělující jednotlivá políčka. Vyhrává hráč, který první dokončí školu (8 tříd). Někdy
se taky skákalo se zkříženýma nohama, se zavázanýma očima nebo dozadu, ale to
už je hra pro obratnější hráče. Počet hráčů je libovolný. Můžete si zacvičit a zahrát
si i sami, ale myslím si, že spousta maminek, tatínků a dokonce i babiček a
dědečků si ráda zahraje se svými ratolestmi.
Další hra, kterou bych ráda navrhla, je terénní hra „stopaři‟. To je vynikající
cvičení pro děti i dospělé. Trénink reflexu a fyzické kondice. Procvičujeme tím
schopnost přečtení a zapamatování značek, orientace v terénu a učíme se fungovat
v týmu. Já osobně si ji spojuju s výbornou skupinovou hrou, kterou mohli hrát
všichni, protože každý měl příležitost uplatnit se, ať už intelektem nebo kondicí. V
této hře nikdo neprohrál, protože skvělou zábavu dávalo i sestavování a plnění
úkolů. Ke hře toho potřebujete málo: klacek, křída, připravované očíslované
lístečky. Někdy místo lístků postačila průpiska a listy papíru, protože úkoly vznikají
nebo se vyvíjejí během hry.
Hry se účastní dva týmy: jeden utíká a nechává po sobě různé stopy: šipky na zemi,
značky na keřích a stromech nebo očíslované lístečky s nápovědou a úkoly. Druhý
tým si odpočítá (například do 50 nebo do 100) a začne stíhat uprchlíky. Sleduje
zanechané stopy, plní stanovené úkoly a snaží se
najít utíkající tým.
Vyhraje ten tým, který první dorazí na místo a splní
všechny úkoly stanovené na trase. Pokud
stanovené úkoly nebyly splněny, vyhraje utíkající
tým. Úkoly mohou mít nejrůznější povahu, od
pohybových (provést 10 sklapovaček), souvisejících
s přírodou (např. nasbírat 5 listů stanovených
stromů), po rafinovanější úkoly (např. ošetřit
jednoho člena týmu jako raněného na noze a zanést
ho na následující stanoviště, kde se nachází
zpráva). Vše závisí na vynalézavosti týmu, který
utíká a zadává úkoly. Hra umožňuje neobvyklým
způsobem poznat bohatství našeho místního prostředí: přírodu, historii a zeměpis.
To všechno lze začlenit do úkolů, přičemž samotný útěk nebo stíhání po ulicích naší
lokality nebo přes les nebo na polních cestách jsou neobvyklou formou poznávání
místní topografie.
Další zajímavá hra, kterou hrály celé generace, byly
„vršky“. Pamatuju si, jak jsme všichni nakreslili klackem čáru
na zemi. Někdy to bylo křídou na betonu. Označili jsme start a
cíl a na trase jsme vytvářeli nejrůznější překážky, můstky,
zatáčky, občas vodní překážky (např. kaluže). Ke hře jsme
používali kovové „vršky‟ neboli uzávěry z lahví od limonády dnes můžete hru lehce upravit. Trasu si můžete nakreslit
barevnou křídou na asfalt, místo uzávěrů můžete použít
plastová víčka, což nebude mít vliv na kvalitu hry a projevené
emoce.
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Šířka herní dráhy závisí na počtu účastníků - čím více hráčů, tím širší musí být
dráha. K hraní hry s uzávěry je potřeba aspoň dvou hráčů. Uzávěry postavíme na
start, jeden vedle druhého, horní stranou dolů, a posouváme je vpřed cvrnkáním na
boční stranu.
Cvrnkáme na střídačku a tímto
způsobem závodíme do cíle. Vyjetí mimo vyznačenou
dráhu znamená stání mimo pořadí. Vyhraje hráč,
jehož uzávěr přejede cílovou čáru jako první.
Když jsem byla dítětem na dvorku, velmi populární
verzí hry byl Závod míru, což byl závod s uzávěry
hraný podle tohoto cyklistického závodu přenášeného
televizí. Uzávěr byl speciálně upraven na závod tak, že
jsme dovnitř nalepili vlajku státu, který daný hráč
reprezentoval. I dnes si můžeme své uzávěry zdobit a
označovat, například nalepením vlajky, miniaturních
obrázků s oblíbenými modely automobilů, motorek
nebo s portréty sportovních hvězd, což závodu dodá
zdání mezinárodních závodů, automobilových závodů
nebo závodění hráčů.
Hra, na kterou taky vzpomínám s úsměvem, byla „cukr káva limonáda‟.
Jedno z dětí jako vyvolávač stojí zády k ostatním účastníkům hry, zatímco ostatní
dětí běží směrem k vyvolávači. Na slova: „cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“ se
dítě, které je vyvolávač, otočí a běžící děti znehybní - zastaví se bez pohybu.
Vyvolávač chodí mezi dětmi a dívá se, jestli se některé z nich nepohne (smí taky
rozesmívat nehybně stojící děti). Ten, kdo se pohne, se vrátí na začátek, ostatní
zůstanou na svém místě. Vyvolávač znovu volá „cukr, káva, limonáda, čaj, rum,
bum‟. Vyhraje dítě, které nejrychleji doběhne na stanoviště vyvolávače, a tak se
stane novým vyvolávačem. Tato hra nevyžaduje žádné pomůcky, učí obratnosti a
udržování rovnováhy.
Pamatuju si, že jednou z mých oblíbených her byla „vybíjená‟. Je to týmová
pohybová hra. Je nutný sudý počet hráčů, obdélníkové hřiště rozdělené na stejné
části a míč. Účastníci se rozdělí na dva stejně velké týmy. Pokud se znají, můžeme je
nechat, ať se sami rozdělí - např. určíme kapitány a ti si sami rozhodnou o složení
týmu. Týmy stojí na hřišti proti sobě. Naproti tomu kapitáni stojí za týmem soupeře,
jak je znázorněno na obrázku.
Cílem hráčů je vybíjení soupeřů míčem. „Vybitý‟ hráč odchází z hřiště. K vybití
dojde tehdy, když hozený míč někoho zasáhne.
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Hráč není vybitý, pokud:
- míč se předtím odrazil od země,
- zasažený hráč chytí míč (tak, aby se nedotkl země) - vybití neplatí, hra pokračuje
dál,
- někdo jiný z týmu chytne míč, než se dotkne země - dokonce i v případě, že míč
zasáhl někoho z jeho týmu;
Musíte si také zapamatovat, že kapitány (neboli „matky‟) nemůžete vybít.
Samozřejmě můžete před míčem utíkat nebo ho můžete chytat. Nesmíte však utéct z
vyznačené hrací plochy. Prohraje ten tým, který přijde o všechny hráče.
Pamatuju si, jak jsme nacvičovali házení a chytání míče, abychom se co nejdéle
udrželi ve hře, ale ještě lepší bylo hrát jako „matka‟.
Hra, kterou jsme v létě trávili dlouhé hodiny, ale dnes působí trochu
kontroverzně kvůli předmětu, který jsme při hře používali, je „kudla‟ neboli hra s
kudlou nebo skládacím nožem. Hra spočívala v zarážení nože do země z
nejbláznivějších poloh, např. opřením konce o koleno, loket, bradu, nos, týl atd. tak,
aby se čepel zabodla do země. Hry se účastnili aspoň dva hráči (optimálně 2-8
hráčů). Nejlepší podklad je hlína nebo písek, ale hodila se i tráva. Hra měla přes
deset úrovní a vyhrál ji ten hráč, který jako první zvládl všechny. Každý z hráčů měl
jeden hod, poté nůž předal další osobě. Úspěšné zabodnutí čepele do země
znamenalo postoupení na další úroveň, ale když byl hod neúspěšný a čepel se
nezabodla do země, bylo nutné opakovat hod na aktuální úrovni. Hod se považoval
za úspěšný, pokud se mezi rukojeť a podklad vlezly aspoň dva prsty.
Některé vybrané úrovně hry. Postupně jsme přidávali další a byly rafinovanější
svým názvem a provedením:
Úroveň
Hod
1. Matka
ze středu ruky, z vnitřní strany
2. Otec
ze středu ruky, z vnější strany
3. Malíček
z malíčku
4. Prsteníček
z prsteníčku
5. Prostředníček
z prostředníčku
6. Ukazováček
z ukazováčku
7. Palec
z palce
8. Loket
z lokte
9. Rameno
z ramene
z podbradku (mezi čepeli a podbradek musíte zasunout
10. Brada
palec)
11. Nos
ze špičky nosu (mezi čepeli a nos musíte zasunout palec)
12. Čelo
z podbradku (mezi čepeli a čelo musíte zasunout palec)
13. Kebule
z konce hlavy
Dnes se některým lidem může tato hra zdát nebezpečná, ale já já si nepamatuju, že
by se kdykoliv někomu něco stalo během hry, a naše vytrénované ruce zvyklé na
nůž rodiče efektivně využívali při škrábání brambor.
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Jak si hráli děda a babička
Další článek začnu od hry trochu zapomenuté, „na cvrnkání‟. Slíbila jsem to
svému kolegovi, s nímž jsem při posezení u kávy vzpomínala na naše „dětství na
dvorku‟. Vyprávěl mi, jak celé hodiny proseděl s kamarády při házení mincemi.
Přitom často zapomínal na drobné povinnosti a dokonce i na oběd. Prohlásil, že
rozhodně musím tuto hru popsat dalším pokolením. Nezbytnou pomůckou při této
hře byly mince. Byla to jedna z těch „her o prachy‟. Jako děti jsme často na svém
dvorku nacházely nějaké ztracené drobné mince, mnohé už často stažené z oběhu.
Tyto „poklady“ byly pro nás vstupenkou k dobré hře.
„Cvrnkání‟ bylo komplikovanější verzí „házení‟. Drobnými mincemi se házelo
několika způsoby. Házelo se ke zdi, na okenní parapet, na desku stolu nebo vestoje
na zem. Důležité bylo to, aby mince spadla na minci, a v takovém případě házející
bral obě mince. Svou i spoluhráče. Dnes bychom řekli, že to byl drobný hazard, ale
jak už jsem se zmínila, většinou jsou o mince už vyřazené z oběhu. Někdy to byly
kulaté plíšky nalezené v okolí.
Komplikovanější „cvrnkání‟ spočívalo v tom, že se mince chytila mezi palec a
ukazováček pravé ruky a poté se s ní hodilo o stěnu tak, aby se odrazila a spadla na
zem. Existovaly tři možné výsledky hodu:
NA SEBE - v tomto případě mince zakryla minci nebo spadla vedle ní, ne dál než na
vzdálenost jednoho palce.
DLAŇ - mince ležely od sebe maximálně na délku roztaženého palce a malíčku. Takže
když někdo zvládl „na sebe‟ nebo „dlaň‟, vyhrál všechny mince, které ležely na zemi.
Když však mince spadly od sebe na vzdálenost větší než „dlaň‟, znamenalo to
„mimo‟, a tedy hrálo se znovu, protože nikdo nic nevyhrál. Hráči mohli být dva a více.
Dnes existuje spousta mincí na hraní, které se dají využít v této neobvyklé
dovednostní hře.
Jinou variantou „cvrnkání‟
bylo „vodorovné cvrnkání‟.
Vytvořila se jamka a naproti,
ve vzdálenosti asi 1,5 m, se
nakreslila čára - rovná čára,
jejíž
délka
závisela
na
pokročilosti hráčů (někdy i o
délce několika stop). Hráči se
postavili za jamku a házeli
mincemi směrem k čáře.
Hráči, kterým mince vypadly
za čáru (zleva nebo zprava),
vypadli z hry. Hráč, jehož
mince byla na čáře nebo
nejblíž k ní (před čárou
nebo za ní), posbíral
všechny hozené mince,
postavil se na čáru a
jedním
pohybem
je
všechny hodil směrem k
jamce. Následně mohl jako
první „crvnkáním‟ neboli
5
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úderem prstu do ležící mince, postupně mince nasměrovat do jamky. Každou jedním
pohybem. Dělal to do té doby, než se nějakou mincí netrefil. Poté cvrnkal další hráč,
jehož mince byla na začátku hry nejblíž čáry.

Ve hře „na cvrnkání‟ převládali kluci, zatímco další hra na dvorku, „guma‟, byla
záležitost holek, i když i mužské pohlaví se taky při ní mohlo dobře pobavit. Při hře
postačily dvě kamarádky (nebo dvě židle). Guma se hrála ve 3 šířkách (pozor, noha,
roztažená) a v několika výškách: kotník, lýtka, kolena, stehna, někdy se podařilo i
výš.
Guma (za našich časů to byla bílá guma koupená v galanterii, dnes existuje množství
barevných
verzí)
roztáhneme
mezi dvěma osobami. Tuto hru
může hrát současně velký počet
osob. Dvě osoby drží gumu
nohama, zbytek skáče, a osoba,
která udělá chybu, vystřídá
jednoho ze stojícíích. Chyba je
tehdy, když se chodidlo nestrefí
do gumy nebo se trefí nesprávně.
Všechno závisí na verzi zvolené
na skákání. Nejpopulárnější byly
verze „dny v týdnu‟ a „desítky‟.

Pamatuju si, že hra s gumou byla výborná
zábava.
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Když jsme v dětství hráli gumu, do reality nás vracela až trochu naštvaná máma,
která upozorňovala, že je čas jít domů. Procvičuje smysl pro rovnováhu, koordinaci
pohybů a plynulost prováděných pohybu a zároveň schopnost opakování.
Bohužel obrázek nedokáže zcela vyjádřit uspořádání a složitost prováděných skoků.
Občas stojí za to se podívat na videa na internetu nebo ještě raději poprosit prardoiče
a rodiče, aby ukázali, jak se mají správně provádět.

Jedna z mých oblíbených míčových her z dob dětství byla hra „do kolena”. Jedna z
jejích verzí se nazývala „na barvy“. Hráči stojí v kruhu a házejí míč osobě, kterou si
vyberou. Pokud někdo nechytí míč před odrazem o zem, klekne si na jedno koleno,
na dvě kolena, sedne si,
někdy si lehne, potom
vypadne. Podmínkou je,
aby míč byl hráči hozen
pokud možno dobře, a to
tak,
aby
existovala
možnost
možnost
ho
chytit a aby neodletěl
„někam
do
vesmíru‟
vysoko
nad
hlavami.
Hráč se může osvobodit
od postupně ukládaných
trestů tím, že chytí míč
(např. ze dvou kolen
může chycením míče
přejít na jedno koleno).
Hra „na barvy‟ je její
těžší verze. Při hodu se
vysloví názvy barev. Když padne černá, osoba, která chytá, míč nesmí chytit. Tresty
za to jsou stejné jako při nechycení míče.
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Hra, která nám vždy uvolnila nadbytečnou energii, byla hra na babu, běžně nazývaná
hra na honěnou. Na začátku hry jsme vždy vybrali prvního stíhajícího hráče pomocí
nějakého rozpočítadla. Někdy mělo velmi krátkou formu, např. „raz - dva - tří - honíš
ty‟, ale někdy bylo složitější, např. „en ten týky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos, natloukl si nos‟.
Úkolem hráče s „babou‟ je dohnat libovolného účastníka hry, plácnout ho na
libovolné části těla a zvolat „baba‟ nebo „máš babu‟. Tento dotčený účastník hry teď
bude honit ostatní, ale není to pravidlem. Dokázali jsme se honit podle různých
variant hry. Mezi nimi byly:
• Zmrzlík: dítě, jehož se dotkla „baba‟, se stane „zmrzlíkem‟, musí stát s
rozkročenýma nohama a může ho „odkouzlit‟ jiné dítě, které pod ním proleze. Hra
končí, když baba začaruje všechny hráče nebo to děti přestane bavit nebo už
nebudou mít sílu na další honičku.
• Baba do dřepu: pokud si utíkající dítě stihne před babou dřepnout, je zachráněné.
• Baba na dřevo: zachrání se takové dítě, které se stihne dotknout něčeho dřevěného
(stromu, lavičky, plotu atd.).
• Raněná baba - chycená osoba má babu, ale když honí děti, musí se jednou rukou
držet za místo, kterého dotkl předchozí hráč s babou.
Nejzábavnější byla tato hra ve velké skupině. V těch dobách bylo dětí na dvorku dost,
a tak bylo snadné nasbírat dostatek zájemců o hru, ale myslím si, že i dnes by hra
výborně osvědčila např. při organizovaných oslavách narozenin.
Skupinová hra, kterou si taky pamatuju z hraní na dvorku, byla „ovečky a vlk‟.
Během této hry bylo vždy děti hlučné, veselé a hlasité, jako by se domů vracely
skutečné ovečky utíkající před vlkem. Během hry se mezi dětmi vybere máma, vlk,
zbytek jsou ovečky. Po označení hrací plochy se na jednu stranu postaví máma, na
druhou stranu ovečky, stranou stojí vlk. Ovečky běží za mámou a vlk se je snaží
chytít. Hry končí, když chytí všechny. Než se ovečky rozběhnou, vedou s mámou
zábavný dialog.
To je jedna z her, na kterou mám sentimentální vzpomínky.
M: Ovečky, honem domů!
O: Máme strach!
M: Z čeho?
O: Z vlka zlého!
M: Kde je?
O: Za horami za lesy!
M: Co dělá?
O: Brousí si zuby drápy!
M: Na koho?
O: Na nás!
M: Ovečky, honem domů!
Úvodní dialog měl různé verze, ale další část hry byla vždy stejná. Po tomto
posledním výkřiku mámy běžní ovečky k mámě, vlk je chytá a odvádí je na svou
stranu. Ovečku, která stihne doběhnout k mámě, už vlk nesmí chytit. Když všechny
ovečky doběhnou k mámě, vlk se vrací k sobě a ovečky se vrací na původní stranu. A
tím může hra znovu začít, dokud vlk nechytí všechny ovečky.
Na všechny tyto hry mám sentimentální vzpomínky. Vyžadovaly po nás velkou míru
8
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fyzických a manuálních schopností, dávaly nám hodně radosti, našim rodičům
dávaly chvilku na oddech, protože jejich ratolesti byly tak unavené, že pak už měly
akorát chuť si lehnout do postele.

Jak si hráli děda a babička
Další setkání s hrami na dvorku začnu hrou trochu komplikovanější, na kterou
však mám velmi příjemné vzpomínky. Hrávali jsme ji tak často, jak jsme jen dokázali,
spoustu hodin, dnů a let. Nikdy se neomrzí. Nejznámější název této hry je „pivo
naproti“ nebo „státy a města“.
Na zem se nakreslí velký kruh o průměru asi 3 metry, poté se rozdělí jako pizza
na tolik stejných částí, kolik je hráčů. Každý z hráčů si vybere svou část a dá jí název
nějakého státu, který bude bránit, a napíše tam jeho název. Z hráčů se vybere jedna
osoba, například pomocí rozpočítadla. Tato osoba stojí v kruhu, drží v ruce klacek a
nahlas odříkává: „Černé pivo naproti, bude válka, bude válka proti...‟ a nazve stát,
kterému vypovídá válku, a na jeho část hodí klacek. Rozpočítadel existuje řada verzí,
přinejmenším tolik, kolik bylo dětských part na dvorcích, které tuto hru hrály. Někdy
se odříkávalo „oranžáda, limonáda, bude válka ...“ nebo „vyvolám naproti červené
pivo, zelené pivo, čokoláda, marmeláda, bude válka ...“, důležité však bylo vyhlásit
válku zvolenému státu. V tu chvíli se všechny děti rozběhnou, a osoba, které byla
právě vyhlášena válka, musí co nejdříve zvednout klacek a zvolat „stop“. Pak se
všichni účastníci zastaví. Teď musí odhadnout svou vzdálenost od zvoleného
soupeře, aby mu byl co nejblíž tak, aby po něm mohl hodit klackem. Vzdálenost je
určena kroky: tzv. sloní (co největší kroky), normální a stopy (nazývané také tip-top).
Hráč, který drží klacek, musí nahlas říct, kolik udělá jakých kroků (např. 7 sloních a
5 nožiček), a jde směrem k soupeři. Během chůze ostatní hráči počítají kroky s ním a
dávají pozor, aby nepodváděl a neustále dělal kroky jednoho druhu - nesmí například
zmenšovat sloní kroky, čím víc se blíží k cíli. Znamená to, že pokud hráč nadsadil
vzdálenost, zvoleného soupeře mine. Po provedení všech kroků se zastaví. Pokud z
této vzdálenosti hodí po soupeři klackem a ten ho
nechytí, má právo mu zabrat část jeho území. Pokud
soupeř klacek chytí, má právo získat část území
házejícího hráče. Zabírání území je však trochu
komplikovanější záležitost. Tento úkol se může provést
tak, že stojíte na svém území oběma nohama a při
maximálním naklánění můžete kruhovým pohybem
nakreslit nové hranice svého státu. Pokud však při
zabírání území zakopnete nebo zvednete klacek od země,
má soupeř právo vzít nám část území, proto občas
nestojí za to snažit se zabrat příliš moc. Po tomto kroku
hráč, jemuž bylo „zabráno“ území, začíná další kolo. Z
hry odpadají hráči, kterým nezůstane ani kousek vlastní
země. Vítězem se samozřejmě stane říše s největším
územím.
Nezbytnou rekvizitou během mých her na dvorku
bylo také švihadlo. Zdá se, že je to jen kousek šňůry, ale
jen dítě ví, kolik s ním může zažít radosti. Hry na dvorku
nevyžadují drahé nákupy. Skákat můžete na obyčejném
provazovém švihadlu. Nepotřebujete švihadlo vybavené
9
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spoustou „vychytávek“. Důležité jsou chuť a skutečnost, že se dá skákat mnoha
způsoby. Na dvou nohách, na jedné, se skříženýma nohama, střídavý přeskok. Hráli
jsme „desítku“, krysu nebo Mickey Mouse. Za mých časů měla každá holka švihadlo.
Trénovaly jsme doma, skákaly jsme při setkání na dvorku a nosily jsme si ho do
školy, aby nám posloužilo během přestávek. Výzvu představovalo vydržet skákat co
nejdéle bez chyby, což bylo nejčastěji přišlápnutí nebo zachycení švihadla a přerušení
souvislého skákání.
Jak skákat se švihadlem? Her a nápadů s tím spojených je hodně. Nejčastěji jsme
však hráli:
Desítky
• Počet účastníků je libovolný.
Každý hráč skáče postupně přes švihadlo v různých stylech od 1 do 10. Každý
styl se skáče desetkrát.
• Pořadí stylů se dohodne na začátku.
Například: nejprve střídavý přeskok, potom na pravé noze, na levé noze, jako
žabka, nakonec do kříže nebo dozadu.
• Po každém dokončeném kole (stylu skákání) hráč předá švihadlo dalšímu
hráči.
Pokud udělá chybu, kolečko daného účastníka je přerušeno a začíná při dalším
skákání od začátku kolečka, které nezvládl.
Abeceda
• Účastníci hry skáčou se švihadlem a říkají abecedu.
• Kdo přejde na další písmeno abecedy, vyhrává.
• Můžete skákat každé kolo s jiným stylem nebo zase každý, jako je A —střídavý
přeskok, B — snožmo, C — pravá noha, D — levá noha, E — do kříže, F —
střídavý
přeskok,
G
—
snožmo, atd...
Krysa
• Jedna osoba drží v ruce
švihadlo a stojí uprostřed
kruhu tvořeného ostatními
účastníky.
• Osoba uprostřed kruhu se
točí kolem vlastní osy se
švihadlem, které letí po zemi
nebo těsně nad zemí.
• Ostatní
účastníci
musí
skákat
přes
točící
se
švihadlo.
• Ten,
kdo
ho
přišlápne,
vystřídá
osobu
točící
švihadlem.
• Další možnost je ta, že po
chybě daný hráč odpadne a
novou krysou se stane vítěz.
Přeskakování dlouhého švihadla
10
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•
•
•
•
•
•

Dva lidé drží konce švihadla a začnou s ním točit.
Účastník hry se snaží skočit do točícího se švihadla a přeskakuje ho co nejdéle.
Pokud udělá chybu, vystřídá jednu z osob, které točily švihadlem.
Dají se počítat skoky, a v tom případě je jasné, kdo vyhrává.
Můžete skákat různé styly (střídavě, snožmo, jednou nohou, zkřížené nohy) a
absolvovat kola.
Můžete postavit řadu hráčů a skákat zároveň - ten, kdo to pokazí, odpadne
nebo vystřídá osobu točící švihadlem.

vě stočená švihadla
• Účastníci hry potřebují dvě delší švihadla.
• Švihadly točí dvě osoby, které je drží za konce ve dvou dlaních (jeden konec
drží v pravé a druhý v levé ruce).
• Švihadla se otáčí na opačnou stranu proti drženému švihadlu, neboli: švihadlo
držené v pravé ruce se točí doleva a naopak švihadlo držené v levé ruce se točí
doprava.
• Zatímco se jedno švihadlo
nachází nahoře, druhé
musí být v tu chvíli dole.
• Švihadla se přeskakují
dalšími styly: roznožmo,
snožmo, pravá noha, levá
noha, do kříže.
• Samozřejmě je vítězem
ten,
kdo
provede
nejsprávněji a nejrychleji
všechny úkoly.
Během individuálního skákání
jsme také opakovali různé
básničky a rozpočítadla, podle
jejichž rytmu jsme prováděli
skoky. Někdy jsme tyto skoky
provedli se skřížením rukou
nebo dozadu.
Rozpočítadla,
která se mi nejvíc vryla do
paměti, jsou například:
Andílek fialka:
Andílek, fialka, růže, bez,
konvalinka, necky, vzteklý pes.
Mickey Mouse:
Mickey Mouse hraje s knoflíky,
Kačer Donald pije džus,
A my všichni bim, bam, bum
Při posledních slovech „bim bam bum“ musíte švihadlo vyhodit za sebe. Nesmíte se
otočit a musíte říct, jak daleko švihadlo odletělo.
11
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Vzdálenost bylo možné určit na stopy, normální kroky a sloní kroky. Pokud to
účastník odhadl a došel ke švihadlu, přechází do dalšího kola a skáče těmito styly:
snožmo, pravá noha, levá noha, do kříže. Pokud však tato osoba neodhadla počet
kroků k odhozenému švihadlu (bylo jich příliš málo nebo příliš moc), bude skákat
další hráč. Kdo absolvuje všechna kola, stane se vítězem. Stejně probíhá hra i s
dalším říkadlem:
Pan Sobieski:
Pan Sobieski měl tři pejsky,
Červený, zelený, modrý
Moje babička mě také naučila stará slezská rozpočítadla ze svého dětství, která si
pamatuju dodnes a která jsem naučila svou dceru, a ta je snad předá dál:
„Barbara zemřela,
Bartek ji vezl,
Na trh zavezl.
Něco pro ni vzal,
Barbaro, to jsem ti dal,
Barbara nechtěla,
Hned facka letěla“
Výhod ze skákání na švihadle je hodně a stejně tolik je z něho i radosti.
Tak jak holky nosily do školy švihadla, tak naši kolegové nosili v aktovkách nebo
kapsách 5 kamenů nebo 5 herních kostek. Tuto hru prostě hráli všude. Hra s
kameny (s kostkami) spočívala v postupném házení 5 kamenů nebo kostek a chytání
ostatních. Tato hra výborně procvičuje reflexy. Nutná výbava: 5 menších kamínků
nebo herních kostek. V následujícím popisu se soustředím na kamínky, ale s
kostkami se hrálo analogicky, jen bylo jednodušší je chytit a vměstnat do dlaně díky
jejich stejným rozměrům. Hra spočívala v házení jednoho kamene nahoru, přičemž se
zbytek musel sebrat ze země a všechny se musely chytit do dlaně. Za tímto účelem se
kamínky rozsypou na podlaze, do trávy, na beton, na deku. Důležité bylo jen to, aby
se dlaně neodřely o tvrdý a ostrý podklad. Vyberte si jeden z nich a držte ho na dlani.
Musíte ho lehce vyhodit nahoru a zároveň sebrat další kamínky rozsypané na zemi kamínky ležící na zemi sbírejte tak, abyste stihli chytit kamínek, který jste vyhodili. K
vyhození a sbírání používejte stejnou dlaň. Se dvěma kamínky v ruce vyhoďte do
vzduchu jeden z nich a chytejte třetí ze země. Opakujte tuto činnost, dokud
nepochytáte všech pět kamínků do jedné dlaně. Jakmile dokončíte tuto etapu,
začnete chytat po dvojicích. Vysypte znovu čtyři kamínky na zem a pátý hoďte do
vzduchu. Tentokrát však během doby, kdy letí, bude pro vás snazší, když si k sobě
přesunete dva kamínky ze země blíž k sobě a chytnete kamínek letící vzduchem.
Potom znovu hoďte kamínek do vzduchu, zvedněte dva kamínky ze země a chyťte
vyhozený kamínek. A tak dál - vyhodíte kamínek, přesunete blíž k sobě dva zbylé
kamínky, chytnete kamínek. Nezapomeňte, že po celou dobu držíte v dlani všechny
sebrané kamínky, ale vyhodíte jen jeden. Potom analogicky chytejte trojice, na závěr
všechny čtyři. Poslední a nejtěžší etapa spočívá v tom, že házíte a chytáte kameny z
hřbetu dlaně: vysunete před sebe dlaň, spojíte a narovnáte prsty, kameny položíte na
hřbet dlaně doprostřed, vyhodíte všechny nahoru tak, abyste je chytli stejnou rukou.
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Když se vám nepodaří chytit příslušné kameny, přijde na řadu další hráč a vy v
dalším kole pokračujete od místa, kde jste udělali chybu.
Venkovní hra, kterou milovali chlapci, byla hra na „krále“. Je to hra s míčem.
Hra spočívá v odrážení házeného nebo kopaného míče od zdi. Hráči to dělají
postupně podle předem dohodnutého pořadí. Musí to udělat rychle, záleží na reflexu.
Nemůžete chytit odražený míč, musíte ho jen zpět odkopnout na stěnu. Odrazený míč
nesmí zasáhnout hráče. Pokud se tak stane, bude označen písmenem „K‟. Pokaždé,
když míč nekopne na zeď, míč odletí na jiné místo nebo se dotkne hráče, získá další
písmeno ze slova KRÁL. Hráč, který nasbírá celé slovo, vypadává z hry. Kdysi nebyl
na dvorcích problém s betonovými zdmi, ale myslím si, že i dnes se dá najít takové
stěny, pokud k tomu nebudete používat čerstvě vymalované budovy, protože si
myslím, že by z toho
neměli radost ani rodiče,
ani sousedé.
Velmi
legrační
venkovní hrou byla „slepá
bába‟. Ke hře je nutná
pouze šála nebo tmavý
šátek a parta veselých
kamarádů. Účastníci si
mezi sebou vyberou osobu,
která bude dělat slepou
bábu. Této osobě zavážou
oči šátkem nebo šálou,
roztočí ji a opakují: „Slepá
bábo, toč se, toč...“. V
určitém
okamžiku
přestanou účastníci točit
slepou bábu a křičí: „Slepá
bábo, chyť nás!“ Pak ji
pustí a utíkají, aby je slepá
bába
nechytila.
Samozřejmě smíte sahat
na slepou bábu a volat na
ni, aby věděla, jakým směrem se má pohybovat, ale musíte
dávat pozor, aby vás nechytila. Slepá bába musí s očima
zakrytýma šátkem chytit dítě a uhádnout, kdo to je. Pokud
uhádne, chycený hráč se stává novou slepou bábou.
Během psaní článku jsem si vzpomněla na spoustu
her z dob dětství, které se běžně skrývají v zákoutích mé
paměti. Stejně tak moji blízcí a známí, s kterými jsem se
věnovala tématu her na dvorku, na ně vzpomínají s
úsměvem a slzičkou v oku. Doufám, že připomenuté hry
vytvoří i dnešním dětem stejně neopakovatelnou atmosféru
a dají jim tolik radosti, kolik daly mé generaci i starším.
Aneta Labisz
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