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Náčelník Dobrý 
Nos 
Dobrodružná paměťová skládací hra pro 1 - 4 
hráče ve věku 4 – 99 let. 
 
Autor:  Kristin Mückel 
Ilustrace:  Eva Czerwenka 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
Staří indiánští náčelníci mají velmi dobrý zrak, který si trénují již od útlého 
věku. Také mladý náčelník Dobrý Nos si denně trénuje svůj zrak. Den co 
den na svých cestách po okolí indiánské vesnice objevuje něco nového. 
Pomůžete mladému náčelníkovi Dobrému Nosu se zmapováním okolí 
indiánské vesnice, s jeho zapamatováním a následným správným 
umístěním dílků skládačky? 
 
Obsah 
1  mladý náčelník Dobrý Nos 
4  barevná hrací kolečka 
24  dílků puzzle 
1  hrací deska indiánská vesnice (4 díly) 
1  hrací kostka 
Návod ke hře 
 
Myšlenka hry 
Mladý náčelník Dobrý Nos se pohybuje po své cestě okolo indiánské 
vesnice. Vesnice je rozdělena na 6 x 4 čtverců. Na stole leží stejný počet 
dílků puzzle lícem dolů. Jeden po druhém se hráči střídají a snaží se otočit 
dílek puzzle, který by se hodil do řady čtverců, u které právě stojí figurka 
mladého náčelníka. Pokud se jim to podaří, mohou tento dílek puzzle 
umístit na jeho místo na hrací desce a posunout své hrací kolečko o jednu 
stopu na hrací desce směrem ke svému indiánskému Tee-Pee. Když je 
obrázek indiánské vesnice kompletní, vyhrává ten hráč, který se nejvíce 
přiblížil ke svému Tee-Pee. 
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Příprava hry 
Sestavte hrací desku a umístěte ji doprostřed stolu. Otočte dílky puzzle 
lícem dolů, zamíchejte je a rozložte na stole tak, aby se nepřekrývali. 
Každý hráč si vezme jedno barevné hrací kolečko a umístí jej do žlábku 
v hrací desce na obrázek hlavy indiána, který je mu nejblíže. Figurku 
mladého náčelníka postavte na jakékoliv pole jeho cesty okolo indiánské 
vesnice. Připravte si hrací kostku. 
  
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten z vás, který již někdy stopoval 
nějaké zvíře, může začít. Pokud se nemůžete dohodnout, kdo to byl, začne 
nejmladší hráč a hodí kostkou. Pokud na kostce padne hvězdička, můžete 
přesunout figurku malého náčelníka na kterékoliv místo na jeho cestě okolo 
indiánské vesnice. Pokud ne, posunete jeho figurku o odpovídající počet 
políček cesty ve směru hodinových ručiček. Dobrý nos nyní stojí před 
řadou buď čtyř, nebo šesti polí indiánské vesnice. Nyní zkusíte otočit jeden 
dílek puzzle, a podívat se, zda se hodí na některé políčko této řady. 
 
Příklad: 
Hráč se snaží otočit dílek puzzle ukazující obrázek jednoho políčka z 
označené řady políček vesnice. 
 

Upozornění: 
Barevné hrany polí na herním plánu vám naznačují, o které dílky puzzle se 
jedná. Může to být pouze dílek puzzle se shodnou barvou rubové strany. 
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Hodí se vámi otočený dílek puzzle do řady, před kterou stojí mladý 
náčelník Dobrý Nos? 
 
• Ano? Skvělé, máte ostříží zrak a skvělou paměť jako staří indiánští 

náčelníci. Můžete tento dílek vložit na jeho místo v hrací desce a 
posunout své hrací kolečko o jednu stopu směrem k Tee-Pee. 
Nyní je na řadě další hráč. 
 

• Ne? To je ale smůla! Zapamatujte si dobře tento dílek a jeho umístění a 
po té, co si jej prohlédnou ostatní hráči, jej zase otočte lícem dolů. 

 
Potom je opět na řadě další hráč, aby hodil kostkou. 
 
Dejte si ale pozor: Pokud je řádek, u kterého stojí mladý náčelník, již 
dokončen, posuňte figurku náčelníka na další políčko ve směru hodinových 
ručiček, na kterém ještě chybí nějaké dílky puzzle. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile je z dílků puzzle sestavena celá indiánská vesnice. 
Vítězem se stává hráč, jehož hrací kolečko se nejvíce přiblížilo k jeho Tee-
Pee. Pokud některý hráč doputuje se svým kolečkem až do svého Tee-Pee 
ještě dříve, než je složen celý obrázek indiánské vesnice, hra končí a tento 
hráč se stává vítězem. 
 
Varianta pro jednoho hráče 
Varianta pro jednoho hráče se hraje stejně jako základní hra, jen 
s následujícími změnami: 
• Při každém otočení špatného dílku puzzle posunete vaše hrací kolečko 

o jednu stopu vzad a potom zase otočíte dílek puzzle lícem dolů. 
• Jakmile vaše hrací kolečko dosáhne Tee-Pee, budete pokračovat ve hře 

a posunovat kolečko po stopách zase zpět k indiánské hlavě. 
 

Konec hry 
Vyhráváte, pokud složíte obrázek indiánské vesnice dříve, než doputujete 
svým hracím kolečkem zpět k indiánské hlavě. V opačném případě jste 
prohráli. 


