
Návod ke hře  

Hra PROJDI SI NOVÁK! je určena pro celou rodinu, počet hráčů není omezen. Budete potřebovat jednu 
hrací kostku a jakékoli barevně odlišené figurky. Hra startuje na parkovišti (P) a končí na políčku cíl.  

Motiv hry 

Je rozhodnuto! Jedeme na výlet na Novák. Sportovní a rekreační areál Nový Rybník se nachází na 
jihovýchodě města Příbrami u silnice vedoucí na Milín a Strakonice. Zabaví se tu celá rodina, bez rozdílu 
věku. V areálu najdete kromě krásného prostředí rybníka a širokých prostor pro odpočinek také 
skluzavky, Adventure golf, letní kino, skatepark, vodní hřiště pro děti, Rákosníčkovo hřiště, vzduchové 
trampolíny, ohniště, rodinný koutek, minizoo, volnočasové hřiště s workout hřištěm, půjčovnu 
sportovního vybavení, inline dráhu, vlastní občerstvení SeZaM bistro a ještě mnohem více. Mimo toho, 
že se u hry skvěle pobavíte, dozvíte se i praktické a užitečné informace o areálu. A až se sem tedy 
vydáte s rodinou doopravdy, budete se ihned orientovat.  

Zaparkujte se svými figurkami na parkovišti pod Adventure golfem a hra může začít. Na parkovišti se 
normálně platí 20 Kč za hodinu nebo 50 Kč za celý den, vstup do areálu je zdarma. V této hře nic platit 
nemusíte.  

Pravidla hry 

Každý hráč má svou figurku, hraje s ní hned, nečeká se na nasazení. Hráči se střídají v hodech kostkou, 
když padne na kostce šest, hráč hraje ještě jednou. V závěru hry nemusí padnout přesný počet do cíle. 
Stačí hodit přesně nebo více a cílem projít. Na číslovaných polích budete plnit úkoly. Na některých je 
možnost zvolit si vědomostní úkol nebo aktivitu.  

V návodu jsou tyto otázky označeny symboly: ❔= otázka  💪 = aktivita 

Podle volby přečtěte protihráči otázku, nebo aktivitu. Pokyny číslovaných políček si nečtěte na začátku, 
ale až během hry, když na daném políčku zůstane některý z hráčů stát. (nepokračuje dalším hodem po 
hození šestky) 

Pokud přes číslo jen procházíte, pokračujte dál po hlavním plánu hry (had s čísly). Výklad čísla přečte 
vždy hráč po levici. Pokud stoupnete na políčko s obrázkem, nevšímejte si ho. Obrázky slouží jako 
nápovědy nebo jsou součástí některých úkolů. 

Cíl hry 

Dobře se pobavit a dorazit jako první do cíle. 

Vyhazování 

Oblíbené vyhazování protihráčů samozřejmě nemůže chybět. Jestliže figurka vstoupí na políčko, které 
už je obsazené jinou figurkou vyhazuje ji a vrací zpět na parkoviště. Vyhození soupeře je možné pouze 
v případě, že figurka zůstane na daném políčku stát. (nepokračuje dalším hodem po hození šestky) 

Číslovaná políčka  

1. Projížďka – V půjčovně sportovního vybavení sis půjčil/a šlapadlo za 150 Kč na hodinu. Udělej si 
příjemnou projížďku po rybníce. (objeď kolo ve vodě) 

2. Opalovačka – Zalíbilo se ti na jednom z mol. Zdržíš se, dokud nehodíš šest. Každé kolo můžeš házet 
3x. 

3. ❔ Víš, kolik má Adventure golf v Areálu Nový rybník jamek?  

(správná odpověď: 18). Pokud jsi uhádl/a , jdi o 18 polí dopředu. Pokud ne, zůstaň stát. 

💪 udělej 5 kliků a popojdi o 5 políček. 



4. ❔ Kolik v areálu najdete převlékacích kabinek?  

(správná odpověď: 2 - jedna je kousek od místa, kde právě stojíš a druhá mezi pláží a půjčovnou 
sportovního vybavení) 
Pokud jsi uhádl/a , jdi o 2 pole dopředu. Pokud ne, zůstaň stát. 

💪 udělej 10 dřepů a jdi o 10 polí dopředu. 

5. Zahraj si fotbálek – Volají na tebe děti z hřiště pod hrází, ať si s nimi jdeš zahrát fotbal. Dvě kola 
stojíš.  

6. Pomoc – Potkal/a jsi jiného návštěvníka, který si s přáteli pronajal ohniště za 500 Kč na půl dne, a 
budou si opékat buřty. Pokud víš, kde ohniště je (prohlédni si hru), doprovoď návštěvníka a popojdi 
na toto políčko.  
(správná odpověď: Ohniště je jedno políčko před číslem 9) 

7. Házej ještě jednou. 
8. Vrať se o tři pole zpět. 
9. Potřebuješ si odskočit na WC. Jedno kolo nehraješ. 

10. ❔ Domlouváš si oslavu v rodinném koutku. Chceš si objednat i občerstvení, které zajišťuje bistro, 

které je hned vedle rodinného koutku. Jak se bistro jmenuje?  
(správná odpověď: SeZaM bistro). Pokud byla tvá odpověď správně, přesuň se na pole 14. 

💪Zaskákej si panáka na betonovém plácku před podiem. Skákej na jedné noze, dokud hráč po 

tobě neodehraje svůj tah (nohy můžeš dle potřeby měnit). Další kolo hraješ dvakrát. 
11. Vybral/a sis knížku v knihobudce, jdi si jí přečíst na jednu ze tří studijních laviček. Posuň se na políčko 

s knížkou. 
12. Choval/a ses nevhodně na trampolíně. Jdi na ostrůvek, kde se zdržíš, dokud nehodíš šest. Každé 

kolo můžeš házet 3x. (po hodu šestky se vrať na pole č. 12) 
13. Zaujala tě pláž se slunečníky. Odpočiň si pod jedním z nich, dvě kola nehraješ.  
14. V půjčovně sportovních potřeb sis půjčil/a koloběžku a můžeš tak pokračovat po inline dráze 

rychleji. Postup o 8 políček dopředu. 
15. Jsi hladový/á. Dej si rychlý oběd v SeZaM bistru. Jedno kolo nehraješ. 
16. Potkal/a jsi správce areálu, který tě přesvědčil, aby ses ubytoval/a v jedné ze tří chatek 

v minikempu. Vrať se na první pole hry, označené stanem.  
17. Prostuduj si program letního kina. Jedno kolo nehraješ. 

18. ❔V minizoo jsou dva domky. Jeden je pro ovce a kozy, druhý je voliéra pro ptáky. Poznáš 

z obrázku, který je jednička a který dvojka? Nápověda: (správná odpověď: 1 – domek pro ovce a 
kozy, 2 – ptačí voliéra). Ptačí voliéra je umístěna těsně za plotem, aby do ní bylo dobře vidět. Domek 
pro kozy a ovce je dál od plotu, aby měla zvířata větší klid.  
Za správnou odpověď postup o tři pole. 

💪 Stoupni si, zavři oči a dotkni se ukazováčkem špičky nosu. Pokud to zvládneš na první pokus, 

jdi o tři pole dopředu, pokud napodruhé, jdi o dvě pole dopředu. Více pokusů nemáš. 

19. ❔Jakou barvu mají v reálu vzduchové trampolíny v areálu? 

(správná odpověď – žlutou). Za správnou odpověď postup o dvě pole. 
 

💪 Udělej kotoul vpřed a postup o dvě pole. 

20. Jsi na volnočasovém hřišti. Udělej si libovolnou rozcvičku a postup o dvě pole. 
21. Na workout hřišti jsi dostal/a žízeň. Vrať se na pole 15 k SeZaM bistru a dej si drink. (úkol č. 15 

neplň) 
22. Zdržel/a ses ve skateparku až do 22 hodin a areál zavírá. Musíš opustit areál a vrátit se znovu druhý 

den. Otevřeno je od 6 hodin. (vrať se na parkoviště a začni znovu) 


