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Stručně o hře 

Princip hry spočívá ve stavění trasy mezi okresy 
(podle pravidel, která jsou snadno pochopitelná 
a vysvětlíte je komukoli během pár minut). Hraje 
se s kartami okresů a různých dopravních 
prostředků s různými vlastnostmi. O vítězi 
rozhoduje schopnost plánovat, vyhodnocovat 
měnící se situaci a trocha té náhody. Detaily 
pravidel se můžete dozvědět přímo u mne, 
napište: info@vedlesebe.cz 



Pro koho je hra 

Hra je pro 2 až 5 hráčů – pro dospělé a děti 
od 8 let, je svižná a každá partie může trvat 
cca 20-30 minut.  
Závod „kdo dřív“ dělá její průběh napínavým. 
A protože se jen tak mimochodem 
zdokonalíte v českém zeměpise, je skvělou 
didaktickou pomůckou i pro školy a družiny 
nebo oddíly skautů a turistů. 



Proč hra vznikla? 
U některých her jsme si doma vyzkoušeli, že stačí málo a 
člověk se snadno naučí, kde leží Kongo, Benin nebo třeba 
Oklahoma. A přišlo mi líto, že často nevíme, kde leží Prostějov 
nebo Prachatice. Proto jsem se rozhodla vytvořit hru, která 
hráče velmi lehce naučí, kde leží který kraj/okres České 
republiky.  
 
Stojánky a pevnou krabici na hru vyrábějí chráněné dílny a 
celý projekt má tím snad nejen pro mě – díky podpoře 
zaměstnávání znevýhodněných osob – ještě další smysl. Hra 
bude k dostání hlavně přes dobročinný e-shop VedleSebe.cz 
(nabízí kvalitní výrobky mnoha chráněných dílen). 
Ovšem než tam bude, je potřeba ještě jeden krok … 



Výroba a Startovac.cz 

Věřím, že hra má velký potenciál pobavit i naučit, a 
ohlasy z konference Mensa pro rozvoj nadání mi to 
potvrzují. Ale výroba je drahá a není v mých 
možnostech ji financovat ve velkém nákladu z 
vlastních zdrojů (výroba ve velkém množství stojí 
více než 100 000 Kč). Proto plánuji prezentaci hry 
na portálu STARTOVAČ.CZ (www.startovac.cz), kde 
mohou zájemci zakoupit hru předem. Začátek této 
kampaně je plánován na duben/květen 2014. Pokud 
na Startovači projekt uspěje, každý předplatitel svou 
hru opravdu dostane.  



Co můžete udělat vy? 
• Hru můžete sledovat na Facebooku a šířit její „slávu“ dál: 
https://www.facebook.com/ 

 
• A v pravý čas můžete podpořit její výrobu a předplatit si ji 

na www.startovac.cz nebo u mě osobně po předchozí 
domluvě (sleva 8 %)! 
 

• Máte-li zájem hru získat jinou cestou, napište mi: 
info@vedlesebe.cz nebo zavolejte: 608 337 329 
 
Děkuji všem aktivním účastníkům  konference za spolupráci! 
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