
KRÁLOVSTVÍ RŮŽE 

A) Na ploše se najednou objeví království  přesně podle obrázku. Zdi jsou předmět 8 106, 

princezny 9125 a 9135. Král je předmět 9031. Nápis je barvou červenou velikosti písma 20. 

 
B) Po stisknutí klávesy nebo tlačítka myši princ dojde doprostřed a požádá krále o ruku: 

„PROSÍM O RUKU PRINCEZNY“, po 1000 ms král odpoví „MUSÍŠ SPLNIT ÚKOL“ 

 
C) Po 1000 ms se objeví první úkol: na náhodných souřadnicích se objeví nejvíc 40 předmětů 

8107 a  nejvíc  5 předmětů 8122 (mohou se přečarovat). Vpravo nahoře je věž hradu 

z předmětů 87 a 2. Ve věži je princezna 9125, v levém dolním rohu princ. 

Baltíka – prince ovládáme klávesami (stiskem nahoru popojde nahoru, stiskem doleva 

popojde doleva,…). Nesmí vstoupit na žádné překážky, ale může je zničit klávesou K (kromě 

princezny). Hradby ale může zničit jen tehdy, když si vezme žlutou kulatou výbušninu (8107). 

Když si vezme jednu výbušninu, může zničit pouze jeden předmět z hradu. Když se ocitne 

před princeznou, objeví se vlevo nápis :“MÁŠ PRVNÍ PRINCEZNU“ 

 



po 2 sekundách pokračuje program další částí. 

D) Objeví se dráha z předmětů 8109 – je mezí ní prostor na 3 předměty. Hned  se objeví zakletá 

princezna ve vajíčku – předmět 8 122, který přijede z levého dolního rohu, dojede doprostřed 

pásu a pak pokračuje nahoru. Jeho pohyb  v dolní řadě trvá 1 sekundu, pohyb vzhůru trvá 3 

sekundy. Hned jak dojede vajíčko nahoru, přemění se na princeznu (předmět 9 135) 

 

 

 

 

 

 

Pak nastane čas pro závod prince s broukem.  Brouk i princ se najednou objeví dole v dráze 

(brouk vlevo, princ vpravo, mezi nimi je mezera)  a hned začnou závodit. Budou se pohybovat 

takto: 

 pohyb brouka bude ze 4 předmětů 10 036 – 10 039, pohyb prince z 9 116 – 9 119 

 fáze pohybu se budou měnit každých 100 ms 

 rychlost každého ze závodníků  je náhodná – od 5 do 10 bodů za 100 ms 

 každý závodník bude mít rychlost po celou dobu pohybu nahoru stejnou 

Cíl je vedle princezny. Oba závodníci doběhnou až nahoru a tam se zastaví. 

 Když vyhraje princ,  nahoře se objeví nápis :“DRUHOU PRINCEZNU JSI VYHRÁL“ 

když vyhraje brouk, nahoře se objeví nápis : „DRUHOU PRINCEZNU JSI PROHRÁL“ 

může se stát, že rychlost obou závorníků bude stejná, objeví se tedy nápis: „NEROZHODNĚ, 

ZKKUS TO ZNOVU“  a celá část D) se bude opakovat. 

 
 

 

 

 


