
Hra obsahuje:
•	 návod
•	 pevný	herní	plán
•	 obrázková	hrací	kostka
•	 hrací	kostka
•	 6	barevných	figurek	

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Pohádková	společenská	hra	pro	2	-	6	hráčů

Milé	děti,
jistě	všichni	znáte	pohádku	o	Dlouhém,	Širokém	a	Bystrozrakém,	kteří	pomáhali	princi	vysvobodit	prin-
ceznu	ze	zajetí	zlého	kouzelníka.	Když	princ	černokněžníka	přemohl,	vydali	se	do	království,	kde	se	měla	
konat	velká	svatba.	Tím	pohádka	končí.	V naší	pohádkové	hře	ale	zjistíme,	že	ani	zpáteční	cesta	na	princův	
zámek	nebyla	bez	útrap.	Putování	to	bylo	veselé,	protože	je	na	cestě	doprovázeli	jejich	tři	věrní	kamarádi	
a	dokonce	 i	 kouzelník,	 kterému	se	 rozhodli	odpustit,	 jelikož	 svých	činů	velmi	 litoval.	Aby	 jim	však	 ces-
ta	 ještě	 rychleji	 uběhla,	 uspořádali	 závod	 plný	 nečekaných	 překážek.	 Kdo	 tuto	 cestu	 pokoří	 první?	
Kdo	dorazí	na	princův	zámek	nejdříve	a	celý	závod	vyhraje?	To	se	dozvíte	v	naší	pohádkové	hře.

Pravidla hry: 		
1.	 Herní	plán	obsahuje	dva	typy	políček.	Menší	prázdná	políčka	jsou	klasickými	postupovými	poli,	větší-

políčka	s čísly	představují	políčka	úkolová.	
2.	 Hráči	si	hodem	kostky	s obrázky	určí,	 jaké	pohádkové	bytosti	budou	v průběhu	závodu	zastupovat.	

Podle	odpovídajícího	obrázku	na	kostce	si	rozdělí	figurky.	
3.	 Hodem	kostkou	se	určí	pořadí	hráčů	–	hráč	s	nejvyšším	hodem	začíná	a	ostatní	hrají	postupně	ve	směru	

hodinových	ručiček.
4.	 Každý	hráč	hází	vždy	oběma	kostkami.	Klasická	hrací	kostka	udává	počet	políček,	o	které	se	hráč	po-

souvá	k cíli.	Pokud	na	obrázkové	kostce	padne	postavička,	kterou	hráč	v závodu	představuje,	postupuje	
hráč	dokonce	o	dvojnásobný	počet	polí.	

5.	 Pokud	hráč	vstoupí	na	pole	s číslem,	musí	překonat	nějakou	překážku,	která	ho	v cestě	buď	zdrží	nebo	
naopak	rychleji	přiblíží	k cíli.

Úkolová políčka: 		
Kouzelník	znejistí,	zda-li	zamkl	bránu	svého	hradu.	Vracíme	se	tedy	s ním,	aby	se	přesvědčil,	a	 jedno	kolo	
nehrajeme.

Míjíme	tůňku,	v	níž	číhá	vodník.	Ten	si	políčí	na	princeznu,	která	se	ho	poleká,	a	vezme	nohy	na	ramena.	
Utečeme	společně	s princeznou	až	na	políčko	číslo	15.	

Pod	váhou	Širokého	se	prolomila	 lávka	a	tlusťoch	spadl	do	potoka.	Musíme	počkat,	až	mu	oschnou	gatě,	
a	jedno	kolo	nehrajeme.

Cestou	potkáme	kohouta,	který	se	v kraji	moc	dobře	vyzná,	a	chytře	nám	poradí,	 jak	si	zkrátit	cestu	až	na	
políčko	číslo	25.	

Dlouhý	jde	kolem	čapího	hnízda	a	pustí	se	s čápem	do	řeči.	Musíme	na	něj	bohužel	počkat,	a	proto	dvě	kola	
nehrajeme.

4

7

10

13

18

86831
CZ



Procházíme	kolem	 strašidelné	 jeskyně,	 která	 je	 i	 tajným	vchodem	do	pekla,	 když	 se	 kouzelník	 rozhodne,	
že	se	pozdraví	se	svým	švagrem	Luciferem.	Trochu	nás	to	zdrží,	a	tak	jedno	kolo	neházíme.	

Kouzelník	chce	dohnat	promeškaný	čas,	proto	poprosí	netopýra,	aby	nás	poponesl.	Na	křídlech	netopýra	
doletíme	až	na	políčko	36.

Princezna	se	usměje	na	ševce,	který	jí	na	oplátku	věnuje	sedmimílové	boty.	Obujeme	si	je	a	ony	nás	zanesou	
až	na	políčko	48.

Do	cesty	nám	nečekaně	skočí	chytrá	žabí	královna,	která	zná	všechny	zkratky,	a	poradí	nám,	jak	se	dostat	
na	políčko	50.

Bystrozraký	zahlédne	mezi	stromy	číhající	loupežníky.	Rozhodneme	se	neriskovat	přepadení	a	vrátíme	se	na	
políčko	36.

Z toho	vracení	se	nám	zamotala	kebule	a	my	najednou	nevíme	kudy	jít.	Bystrozraký	si	tedy	musí	sundat	šátek	
z	očí	a	najít	správný	směr.	Než	si	oči	opět	zaváže,	trochu	si	odpočineme	a	jedno	kolo	nehrajeme.

Princ	už	má	moc	uťapkané	nožky,	a	tak	se	rozhodne	popovézt	na	koni.	Nasedneme	s ním	a	docváláme	až	na	
políčko	49.

Princezna	 se	 nechala	 učarovat	 krásnou	 krajinou,	 až	 sešla	 ze	 stezky	 a	 zabloudila	 v  hustém	 lese.	 Naštěstí	
potkala	hodného	poustevníka,	který	ji	vyvedl	na	správnou	cestu.	Přes	les	byla	trasa	kratší,	a	tak	se	posuneme	
až	na	políčko	56.

Bystrozraký	 sice	vidí	do	dálky	přes	hory,	 lány,	 širý	 les,	nedává	však	pozor	na	 cestu	před	 sebou.	To	 se	mu	
vymstí,	zakopne	a	rozbije	si	nos.	Čekáme	s ním,	než	se	z toho	vzpamatuje,	a	jedno	kolo	neházíme.

Naše	 cesta	 vede	 přes	 širokou	 řeku.	 Ostatní	 ji	 musí	 zdlouhavě	 obcházet,	 ale	 pro	 Dlouhého	 je	 to	 hračka.	
Jedním	krokem	s ním	řeku	překročíme	a	ocitneme	se	na	políčku	68.

Vedle	naší	stezky	objevíme	zkratku	kolem	lesa.	Vydáme	se	jí	a	polepšíme	si	o	značný	kus.	Na	cestu	se	vrátíme	
až	na	políčku	73.

Širokého	zláká	vůně	dobrot	na	nedaleké	hostině.	Nacpává	 si	břich	a	než	 to	všechno	 spořádá,	 zmeškáme	
s ním	jedno	házení.

Z lesa	z	ničeho	nic	vykoukne	přátelská	lištička.	Pozdravíme	se	s ní	a	ona	nás	sveze	jako	Budulínka	na	ocase	
až	na	políčko	80.

Naši	cestu	zastoupí	obrovitý	drak	a	nedovolí	nám	jít	dál.	Princ	se	s ním	pustí	do	lítého	boje.	Se	zatajeným	
dechem	sledujeme,	jak	to	dopadne,	a	jedno	kolo	neházíme.

Naše	kroky	vedou	kolem	sluje	čarodějnice.	Zalekneme	se,	ale	vzhledem	k tomu,	že	s námi	 jde	napravený	
kouzelník,	nic	nám	nehrozí.	Pokračujeme	po	cestě	jakoby	nic.

Široký	nerad	chodí	z kopce	po	svých.	Raději	se	schoulí	do	klubíčka	a	kutálí	se	z vršku	ohromnou	rychlostí.	
Rychle	za	ním	pospícháme	a	zastavit	se	nám	podaří	až	na	políčku	93.

Dlouhý	potká	trpaslíka,	s kterým	si	nesmírně	rozumí.	Vezme	ho	na	ramena,	jde	ho	kousek	doprovodit,	ale	tak	
se	s ním	zapovídá,	že	zapomene	na	své	dlouhé	nohy	a	vzpamatuje	se	až	na	políčku	76.

Blížíme	se	k cíli	a	království	je	na	dohled.	Princezna	chce	ale	na	zámku	udělat	dobrý	dojem,	a	tak	si	češe	své	
dlouhé	vlasy.	Než	se	princezna	dostatečně	zkrášlí,	zmeškáme	dvě	kola.	

Ocitli	jsme	se	před	princovým	zámkem.	Ze	dvora	se	line	vůně	dobrot	z hostiny	a	před	branami	na	nás	čeká	
páže	s kyticí.	Kdo	do	cíle	dorazí	jako	první,	vyhrává	a	jde	si	užívat	veselici.
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Hra obsahuje:
•	 návod
•	 pevný	herný	plán
•	 obrázková	hracia	kocka
•	 hracia	kocka
•	 6	farebných	figúrok

Dlhý, Široký a Bystrozraký
Spoločenská	hra	pre	2	-	6	hráčov

Milé	deti,
určite	všetci	poznáte	rozprávku	o	Dlhom,	Širokom	a	Bystrozrakom,	ktorí	pomáhali	princovi	vyslobodiť	prin-
ceznú	zo	zajatia	zlého	kúzelníka.	Keď	princ	černokňažníka	premohol,	vydali	sa	do	kráľovstva,	kde	sa	mala	
konať	veľká	svadba.	Tým	rozprávka	končí.	V našej	rozprávkovej	hre	ale	zistíme,	že	ani	spiatočná	cesta	na	
princov	zámok	nebola	bez	útrap.	Putovanie	to	bolo	veselé,	pretože	ich	na	ceste	sprevádzali	ich	traja	verní	
kamaráti	a	dokonca	aj	kúzelník,	ktorému	sa	rozhodli	odpustiť,	pretože	svoje	činy	veľmi	ľutoval.	Aby	im	však	
cesta	ešte	rýchlejšie	ubehla,	usporiadali	preteky	plné	nečakaných	prekážok.	Kto	túto	cestu	zdolá	prvý?	Kto	
dorazí	na	princov	zámok	a celé	preteky	vyhrá?	To	sa	dozviete	v našej	rozprávkovej	hre.	

Pravidlá hry: 		
1.	 Herný	plán	obsahuje	2	 typy	políčok.	Menšie	prázdne	políčka	sú	klasickými	postupovými	políčkami.	

Väčšie	políčka	s číslami	predstavujú	políčka	s úlohami.
2.	 Hráči	si	hodom	kocky	s obrázkami	určia,	aké	rozprávkové	bytosti	budú	v priebehu	pretekov	zastupo-

vať.	Podľa	zodpovedajúceho	obrázku	na	kocke	si	rozdelia	figúrky.		
3.	 Hodom	 kockou	 sa	 určí	 poradie	 hráčov	 –	 hráč	 s  najvyšším	 hodom	 začína	 a  ostatní	 hrajú	 postupne	

v smere	hodinových	ručičiek.	
4.	 Každý	hráč	hádže	vždy	oboma	kockami.	Klasická	hracia	kocka	udáva	počet	políčok,	o ktoré	sa	hráč	

posúva	 k  cieľu.	 Pokiaľ	 na	 obrázkovej	 kocke	 padne	 postavička,	 ktorú	 hráč	 v  pretekoch	 predstavuje,	
postupuje	hráč	dokonca	o dvojnásobný	počet	políčok.

5.	 Pokiaľ	hráč	vstúpi	na	políčko	s číslom,	musí	prekonať	nejakú	prekážku,	ktorá	ho	v ceste	buď	zdrží	alebo	
naopak	rýchlejšie	priblíži	k cieľu.	

Políčka s úlohami: 		
Kúzelník	si	nie	je	istý,	či	zamkol	bránu	svojho	hradu.	Vraciame	sa	teda	s ním,	aby	sa	presvedčil	a jedno	kolo	
nehráme.

Prechádzame	okolo	tône,	v ktorej	číha	vodník.	Ten	tam	striehne	na	princeznú,	ktorá	sa	ho	zľakne	a zoberie	
nohy	na	ramená.	Utečieme	spoločne	s princeznou	až	na		políčko	číslo	15.

Pod	váhou	Širokého	sa	prelomila	 lávka	a tlsťoch	spadol	do	potoka.	Musíme	počkať,	kým	mu	uschnú	gate	
a jedno	kolo	nehráme.

Cestou	stretneme	kohúta,	ktorý	sa	v kraji	veľmi	dobre	vyzná	a múdro	nám	poradí	ako	si	skrátiť	cestu	až	na	
políčko	č.	25.	

Dlhý	ide	okolo	bocianieho	hniezda	a pustí	sa	s bocianom	do	reči.	Musíme	na	neho	bohužiaľ	počkať,	a preto	
2	kolá	nehráme.
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Prechádzame	okolo	strašidelnej	 jaskyne,	ktorá	 je	aj	 tajným	vchodom	do	pekla.	Keď	sa	kúzelník	rozhodne,	
že	sa	pozdraví	so	svojím	švagrom	Luciferom.	Trochu	nás	to	zdrží	a jedno	kolo	nehádžeme.	

Kúzelník	chce	dobehnúť	premeškaný	čas,	preto	poprosí	netopiera,	aby	nás	preniesol.	Na	krídlach	netopiera	
doletíme	až	na	políčko	36.

Princezná	sa	usmeje	na	obuvníka,	ktorý	jej	na	oplátku	venuje	sedemmíľové	čižmy.	Obujeme	si	ich	a ony	nás	
zanesú	až	na	políčko	48.

Do	cesty	nám	nečakane	skočí	múdra	žabia	kráľovná,	ktorá	pozná	všetky	skratky	a poradí	nám	ako	sa	dostať	
na	políčko	50.

Bystrozraký	 spozoruje	medzi	 stromami	 striehnucich	 lúpežníkov.	 Rozhodneme	 sa	 neriskovať	 prepadnutie	
a vrátime	sa	na	políčko	36.

Z tohto	vracania	sa	nám	zamotala	hlava	a my	naraz	nevieme	kadiaľ	ísť.	Bystrozraký	si	teda	musí	dať	dole	šatku	
z očí	a nájsť	správny	smer.	Kým	si	oči	opäť	zaviaže,	trochu	si	odpočinieme	a jedno	kolo	nehráme.	

Princ	už	má	moc	uťapkané	nôžky,	a tak	sa	rozhodne	odviezť	sa	na	koni.	Nasadneme	s ním	a docválame	až	na	
políčko	49.

Princezná	 je	 očarená	 krásnou	 krajinou,	 až	 zišla	 z  chodníka	 a  zablúdila	 v  pustom	 lese.	 Našťastie	 stretla	
dobrého	pustovníka,	ktorý	 ju	zaviedol	na	správnu	cestu.	Cez	 les	bola	trasa	kratšia,	a tak	sa	posunieme	na	
políčko	56.

Bystrozraký	 síce	 vidí	 do	diaľky	 cez	hory,	 lány,	 šíry	 les,	 nedáva	 však	pozor	na	 cestu	pred	 sebou.	To	 sa	mu	
vypomstí,	zakopne	a rozbije	si	nos.	Čakáme	s ním,	kým	sa	z toho	spamätá	a jedno	kolo	nehádžeme.	

Naša	cesta	vedie	cez	širokú	rieku.	Ostatní	ju	musia	zdĺhavo	obchádzať,	ale	pre	Dlhého	je	to	hračka.	Jedným	
krokom	s ním	rieku	prekročíme	a ocitneme	sa	na	políčku	68.	

Vedľa	nášho	chodníčka	objavíme	skratku	okolo	lesa.	Vydáme	sa	ňou	a polepšíme	si	o značný	kus.	Na	cestu	sa	
vrátime	až	na	políčku	73.

Širokého	zláka	vôňa	dobrôt	na	neďalekej	hostine.	Napcháva	 si	brucho	a kým	to	všetko	strávi,	 zmeškáme	
s ním	jedno	hádzanie	kockou.

Z lesa	z ničoho	nič	vykukne	priateľská	líštička.	Pozdravíme	sa	s ňou	a ona	nás	zvezie	ako	Budulínka	na	chvoste	
až	na	políčko	80.

Našu	cestu	skríži	obrovský	drak	a nedovolí	nám	ísť	ďalej.	Princ	sa	s ním	pustí	do	ľúteho	boja.	So	zatajeným	
dychom	sledujeme	ako	to	dopadne	a jedno	kolo	nehádžeme.

Naše	kroky	vedú	okolo	chatrče	čarodejnice.	Zľakneme	sa,	ale	vzhľadom	k  tomu,	že	s nami	 ide	polepšený	
kúzelník,	nič	nám	nehrozí.	Pokračujeme	akoby	nič.

Široký	nerád	chodí	z kopca	po	svojich.		Radšej	sa	schúli	do	klbka	a kotúľa	sa	z vŕšku	ohromnou	rýchlosťou.	
Rýchlo	sa	za	ním	ponáhľame	a zastaviť	sa	nám	podarí	až	na	políčku	93.

Dlhý	stretne	trpaslíka,	s ktorým	si	nesmierne	rozumie.	Zoberie	ho	na	ramená,	ide	ho	kúsok	odprevadiť,	ale	tak	
sa	s ním	zarozpráva,	že	zabudne	na	svoje	dlhé	nohy	a spamätá	sa	na	políčku	76.

Blížime	sa	k cieľu	a kráľovstvo	je	na	dohľad.	Princezná	chce	ale	na	zámku	urobiť	dobrý	dojem	a tak	si	češe	
svoje	dlhé	vlasy.	Kým	sa	princezná	dostatočne	skrášli,	zmeškáme	dve	kolá.	

Ocitli	sme	sa	pred	princovým	zámkom.	Z dvora	sa	šíri	vôňa	dobrôt	z hostiny	a pred	bránami	na	nás	čaká	páža	
s kyticou.	Kto	do	cieľa	dorazí	ako	prvý,	vyhráva	a ide	si	užívať	veselicu.
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