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Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Myšky Jednoduchá  hra  pro  nejmenší.  Hravou  formou
seznamuje děti s prvním počítáním díky použití hrací
kostky s  tečkami  a  rozvíjí  jemnou motoriku.  Cílem
hry  je  dostat  se  co  nejrychleji  do  cíle  k  myšce  v
puntíkovaných modrých šatech. Cesta sýrem je však
plná děr a ne všechny vedou směrem nahoru. Některé
myšky mohou i  uklouznout a tlapičky je zavedou o
několik  políček  zpět.  Ale  legrace  bude!  A  třeba
dostanete i chuť na sýr!

3+
let

2-4
hráčů

15
min.

M

Mozkovna
Logic 1

 

Trénuj  svůj  mozek!  53  různých  karet  s  pěti  stupni
obtížnosti  zaměstná  váš  mozek  naplno.  Obsahuje
pravidla i řešení.
Další z karetních logických her a rébusů z oblíbené
edice  MozkoVna.  Čeká  na  vás  matematika,  logika
nebo třeba představivost. 

12+
let

1+
hráčů

různé M

Příběhy včelích
medvídků 

Dřevěné kostky

Dvanáct  dřevěných  kostek  3,  4  cm  v  praktické
dřevěné krabičce s víčkem o velikosti 16, 5x13 x 5cm.
Šest  různých  obrázků  s  motivem včelích  medvídků
určitě zaujme každé dítě. 
Hračka je vhodná pro děti od 12-ti měsíců.

1+
rok

1+
hráčů

různé M

Vláček Barevný vlak, který lze složit dle fantazie. 
Vyrobeno ze dřeva.
1 vláček, složen z 22 částí

1+
rok

1+
hráčů

různé M
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6. bere Odhadněte své protihráče a zvolte správnou taktiku. 
Cílem hry je zbavit se všech očíslovaných karet v 
ruce. Hráči začínají s deseti kartami a zbavují se jich 
pečlivým vykládáním do řad. Ale pozor! Šestá karta v 
řadě bere celou řadu. Vítězem se stává hráč, který na 
konci hry posbírá nejméně býčích hlav.

10+
let

2-10
hráčů

30-70
min.

D

AZ kvíz junior AZ kvíz junior je dětská varianta známé vědomostní
hry,  která  vychází  z  pravidel  oblíbené  televizní
soutěže. Otázky jsou uzpůsobeny vědomostem dětí na
druhém stupni základní školy. 
Ve  hře  AZ  kvíz  junior  využijí  děti  nejen  své
vědomosti,  ale  uplatní  i  své  strategické  dovednosti.
Jako  nápověda  tradičně  složí  počáteční  písmena
požadovaných odpovědí.

10+
let

2+
hráčů

30
min.

M

Bláznivý
šéfkuchař

Bláznivý šéfkuchař je vzdělávací dětská hra pro děti
již  od  tří  let.  Podaří  se  vám nashromáždit  všechny
potřebné  ingredience  a  nádobí  na  svou  kuchařskou
kartu, sebrat talíř a uvařit rychleji než ostatním? Hra
je zaměřena především na procvičování paměti. 
Hra si klade za cíl rozvíjet paměť, poznávání přísad, 
ze kterých se vaří a poznávání kuchařského náčiní.

3+
let

2-5
hráčů

20
min.

M

Brainbox
Zvířata

Společenská hra V kostce! Zvířata je desetiminutová
hra na procvičení paměti a znalosti o zvířatech, aneb
co si zapamatujete za 10 vteřin? 
Vaším cílem bude  za  10  minut  nasbírat  co  nejvíce
karet se zvířaty z celého světa.  

8+
let

1-8
hráčů

10
min.

M

Cink Extreme! Cink  Extreme!  je  další  extrémně  zábavná  varianta
známe společenské hry Cink! 
Hráči postupně odkrývají své karty. Když se na stole
objeví dvě stejné karty s ovocem, nebo zvířátko s jeho
oblíbeným  ovocem,  musí  rychle  zacinkat  na
zvoneček.  Kdo  má  rychlé  reakce,  získá  karty
protihráčů. Vyhrává ten hráč, který má nejvíce karet.

6+
let

2-6
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Česká hudba Jak dobře vlastně znáte českou hudbu? Otestujte své
vědomosti s hrou Česká hudba a prozkoumejte další
odvětví naší kultury. 
Nalaďte  se  na  vlnu  těch  nejznámějších  melodií  a
písniček.  Zavzpomínejte  na  úspěšné hity a  oblíbené
interprety  napříč  spektrem hudebních  žánrů.  Ve hře
Česká hudba - otázky a odpovědi najdete 1800 otázek
ze  světa  české  hudby,  které  jsou  rozděleny  do  6
vědomostních  okruhů: populární  hudba,  filmová
hudba, tradiční hudba, folk a country, různé a doplň
text písně.

12+
let

2-6
hráčů

45
min.

D

Česko pro
pamětníky

Zábavná  hra  plná  vzpomínek.  Jak  dobře  si  ještě
vzpomenete na dobu, ve které jste žili, když vám bylo
deset,  dvacet  let  nebo  i  víc?  A dokázali  byste  si
vzpomenout  i  na  dobu,  o  které  vám vyprávěli  vaši
rodiče?  V  této  vědomostní  hře  najdete  1  600
zajímavých otázek, které jsou rozděleny do 4 okruhů:
Stalo se,  Nostalgie,  Má vlast  a  Různé.  Bavte  se  a
dozvíte  se  mnoho  nových  nebo  zapomenutých
informací nejen z dějin naší země.

12+
let

2-6
hráčů

45
min.

D

Čmuchal Hra  Čmuchal  je  napínavá  dětská  hra,  ve  které
pomáháte  stopařskému  psu  pochytat  všechny
darebáky ve městě. Spolu se cítí silní a s klidem na
duši  provádějí  jedno  darebáctví  za  druhým.  Ale
jakmile  se  ve  hře  objeví  stopařský  pes  "Čmuchal",
darebáci zneklidní, protože ten okamžitě zavětří jejich
stopu, a pak už není úniku.  Čmuchal je již na cestě, a
ať se Ede, Bruno, Egon nebo jiný z darebáků skrývá
kdekoliv, vždycky je všechny najde. 

5+
let

2-4
hráčů

neuve
deno

M

Dostihy a sázky Dostihy  a  sázky,  klasická  společenská  hra  s
původními  pravidly  a  originální  výbavou  v  novém
provedení.  Dostihy a sázky nesmějí  chybět  v  žádné
domácnosti! Každý hráč je majitelem stáje. Cílem hry
Dostihy  a  sázky je  co  nejlépe  investovat  svěřené
prostředky do koní a dostihů tak, aby stáj získala co
nejvíce  výher.  Vítězem  se  stává  ten,  kdo  nejlépe
odhadne situaci a zůstane jako poslední ve hře.

10+
let

2-6
hráčů

60
min.

D

Ghost Tower Ghost Tower je paměťová hra pro předškolní děti, v
níž  není  o  strašidýlka  nouze.  Společnými  silami  je
třeba zahnat  strašidla  do vlastních postelí  ještě před
tím, než odbije půlnoc. Pokud se to nepovede strašidla
mají navrch a hráči do jednoho prohrávají. 
Ghost  Tower  je  v  podstatě  kooperativní  hra  pro  ty
nejmenší,  což  je  nejen  neobvyklé,  ale  především
chvályhodné.  Děti  se  naučí  spolupracovat  a
společnými  silami  se  dobrat  stejného  cíle  -  uložit
strašidla do postýlek.

5+
let

2-6
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Grabolo Grabolo je postřehová hra, v níž hráči uplatní nejen
rychlé ruce ale i paměť. Hra je karetně-kostková a je
zpracována tak, aby vydržela i to nejzběsilejší hraní. 
Hráči vždy hodí dvěma kostkami.  Jejich  kombinace
určí  hledanou  barvu  a  číslo.  Úkolem  hráčů  je  co
nejrychleji  tuto  kombinaci  nalézt  a  zakrýt  ji  rukou.
Komu se to podaří, kartu získává. V případě, že se na
stole  daná  kombinace  nevyskytuje,  snaží  se  hráči
tipnout si, kdo takovou kartu vlastní. 

4+
let

3-5
hráčů

20
min.

M

Hvězdokupy Hvězdokupy jsou originální abstraktní logickou hrou,
kterou  si  lze  zahrát  klidně  v  noci.  Hráči  postupně
přidávají  na noční oblohu hvězdy a snaží  se být ve
střehu,  neboť  na  obloze  se  může  kdykoliv  objevit
právě to jejich souhvězdí. 
Hra je založena na tom, že hráči postupně přidávají na
hrací desku hvězdy a snaží se tak vytvořit souhvězdí,
které jim bylo přiděleno kartou. Vzhledem k domu, že
je hrací plán společný všem, je na obloze za chvilku
chaos.  Jednotlivé  herní  komponenty  lze  nasvítit  a
Hvězdokupy si pak zahrát třeba po tmě.

8+
let

2-6
hráčů

20
min.

D

Kup si krávu Kup si krávu je jednoduchá a svižná desková hra pro
děti. Buďte rafinovaní, dobře si to spočítejte a nakupte
ty  nejlepší  a  nejvýkonnější  krávy.  Můžete  si  zahrát
hned  dvě  varianty  hry  -  v  jedné  vám  půjde  o  co
největší stádo, v druhé o co nejvyšší zisk. 

8+
let

2-4
hráčů

20
min.

M

Labyrinth – ČR Labyrinth  -  Česká  republika  je  speciální  edice  této
skvělé  rodinné  hry,  v  níž  se  svým  autíčkem
podniknete  výlet  po  českých  památkách  a
zajímavostech, okusíte místní speciality a setkáte se se
zvířaty žijícími na našem území. 
Se svou figurkou podnikáte výlet autem po takových,
řekněme,  typicky  českých  silnicích.  Cesta  se  vám
neustále mění pod nohama, respektive pod koly, jak se
snažíte objet všechny zajímavosti české krajiny, které
vám  předepisují  karty.  Podaří-li  se  vám  to  v
náročných podmínkách jako prvním, vítězství máte v
kapse.

7+
let

2-4
hráčů

20-30
min.

D

Ligretto Ligretto je akční, rychle se vyvíjející karetní hra pro
ty,  kteří  hledají  zábavu  a  vzrušení.  Cílem  hry  je
vyložit co nejvíce karet stejné barvy v pořadí od 1 do
10  doprostřed  stolu  a  vypotřebovat  jako  první
hromádku  Ligretto.  Podstatná  je  rychlost  vykládání
karet. Všichni  hráči  hrají  najednou.  Nikdo  nečeká,
všichni jsou zapojeni naráz po celou hru. 

8+
let

2-4
hráčů

10
min.

D



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Loupežníci,
třeste se!

Loupežníci, třeste se! je inovovaná verze již klasické
dětské  hry  Loupežníci.  Hra  má  nyní  jednodušší  a
dynamičtější  pravidla.  Podaří  se  vám  projít
královskou stezkou a zatočit s loupežníky? Čím více
soubojů vyhrajete, tím blíže vítězství budete. 
Hráči za pomoci hodu kostkou pohybují svými vojáky
po  hrací  desce  a  snaží  se dostat  do  loupežnického
hradu. Jakmile při  svém putování narazí na  červené
políčko, znamená to, že natrefili na loupežníka. Aby z
takového střetnutí něco měli, musí loupežníka porazit.
Hra  se  oproti  původní  variantě  příjemně
zrychlila. Děti  si  jejím  prostřednictvím  procvičí
jednoduché počítání a logické myšlení.

5+
let

2-6
hráčů

20
min.

M

Moje první
Česko

Jak dobře vlastně znáte svoji zemi a svět, ve kterém
žijete?  Bylo  vytvořeno  2000  nových  otázek ve  2
úrovních obtížnosti díky kterým mohou hru hrát nejen
zkušení školáci, ale i prvňáci a předškoláci. Otázky se
týkají nejen České republiky, ale vlastně celého světa,
který  děti  každodenně  obklopuje.  Otázky  jsou
rozděleny do 5 okruhů:  Kultura, Moje vlast, Příroda,
Rébusy a Různé. Jednoduchá pravidla umožňují, aby
se do hry rychle zapojil úplně každý a celá rodina si
tak užije spoustu společné zábavy.

5+
let

2-6
hráčů

45
min.

M

Monopoly
Junior

Monopoly  junior  je  speciální  verze  společenské
deskové hry na obchodování s nemovitostmi určená
speciálně  dětem.  Děti  v  ní  nejsou  zatěžovány
vysokými čísly a světem dospělých, ale zkouší, jaké je
to vlastnit a pronajímat zábavné atrakce. 
Být  majitelem  atrakce je,  alespoň  v
Monopolech, velmi  snadné.  Stačí  se  postavit  na
políčko  Start  a  vydat  se  na  cestu  po  hracím plánu.
Jakmile se zastavíte na volné atrakci, je vaše. Hra je
dětem uzpůsobena nejen tematickým zaměřením, ale
především velikostí  herního  plánu  a  bankovkami  o
výhradní hodnotě jedna.

6+
let

2-4
hráčů

20-40
min.

M

Objevte kouzlo
Telepatie

Objevte kouzlo telepatie s touto neotřelou párty hrou,
kde vítězem se stane ten, kdo dokáže nejlépe přečíst a
zhodnotit své soupeře. 
Mysli na to, na co myslím já - Přesně o to jde ve hře
Telepatie  -  snažte  se  myslet,  jako  vaši  spoluhráči!
Originální párty  hra  se  slovy  a  obrázky,  kterou
 můžete hrát s rodinou i přáteli. Párty hra vhodná pro
děti  i  dospělé.  Užije  si  s  ní  spoustu  zábavy  celá
rodina.  Pokud  zrovna  nemáte  více  spoluhráčů,
nabízíme i variantu pro dva hráče.

8+
let

4+
hráčů

45
min.

D



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Panika v ZOO

 

Panika v ZOO je zábavná desková hra pro děti již od
čtyř let. Malí hráči mají za úkol coby ošetřovatelé v
ZOO  najít  rozutíkaná  zvířátka  a  umístit  je  zpět  do
jejich klecí. Jejich kroky bude řídit především kostka. 
Každý  hráč  si  zvolí  postavičku  jednoho  z
ošetřovatelů.  Pomocí  hodu  kostkou  se  bude
pohybovat po ZOO. 

4+
let

2-4
hráčů

20
min.

M

Piráti – Schovej
a najdi

Hra na schovávanou je jedinečná logická hra vhodná
nejen pro děti od pěti let. Úkolem hry je ve správných
logických krocích splnit předem vybraný úkol. Ten si
na začátku hry vybíráte ze 48 možností rozdělených
do  čtyřech  úrovních  obtížnosti  (začátečník,  mírně
pokročilý,  expert  a  mistr).  Po výběru vložíte  danou
kartu do základny hry. Vaším cílem je položit 4 dílky
různých tvarů na hrací tabulku tak, aby byly viditelné
pouze  obrázky  stanovené  daným  úkolem  a  ostatní
obrázky v tabulce ukryté.

5+
let

1
hráč

různá M

Příběhy pro
maminku

Žili byli Kulikvak se slečnou Kulikvakovou; jednoho
dne  zabloudili  do  pohádkového  lesa…  Příběhy  pro
maminku jsou drobnou edukativní deskovou hrou pro
malé  děti,  kterým  nechybí  fantazie.  Děti  pomocí
vylosovaných karet vytváří vlastní verze pohádek. 
Ve  hře  je  obsaženo  hned  36  karet  s  různými
postavami,  předměty  a  emocemi.  Navíc  pak  šest
velkých karet s  prostředími. Děti si karty losují a dle
vlastní fantazie pak obrázky spojují do promyšlených
příběhů.  Hra  nepochybně  rozvíjí  slovní  zásobu,
logické myšlení, fantazii a smysl pro humor.

4+
let

2-6
hráčů

20
min.

M

Slovní jízda Dostat  písmena  za  krajnici,  to  je  to  oč  v  poněkud
netradiční týmové hře Slovní jízda běží. Hráči během
časového limitu společně vymýšlejí  slova,  která  jim
umožní co nejefektivněji přesouvat písmena po silnici
a nakonec je odsunout až za její hranu. 
Slovní jízda se hraje týmově. Hráči během časového
limitu,  který  jim  určují  přesýpací  hodiny,  společně
vymýšlejí  slovo dle  zadání.  Slovo  by  mělo  být  co
nejdelší,  aby  obsáhlo  co  možná  největší  množství
písmen.

8+
let

2-10
hráčů

45
min.

D

Super Farmář:
Ranč

Ve hře Ranč hráči chovají zvířata; jejich snahou je mít
nejlepší ranč v okolí.  Hráč, který chce zvítězit, musí
jako první sestavit stádo skládající se nejméně z koně,
krávy,  ovce  a  králíka.  Všechny  plány  však  mohou
zůstat  jen  oblasti  snů.  V  nedalekém  lese  totiž  žijí
dravci -  vlk a liška - a hráčova zvířata se mohou stát
snadnou kořistí.

7+
let

2-6
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Twister nové
úkoly

Twister nové úkoly je nová verze oblíbené hry, která
vaše tělo zauzluje a zabaví ještě víc! Hra je doplněná
o další úkoly, které si hráči vymýšlejí pro své soupeře.
Ten, kdo se udrží nejdéle na nohou, vyhrává! Tuto hru
si oblíbí každý, který má rád aktivní zábavu. 

6+
let

2-4
hráčů

10
min.

D

Zámky šíleného
krále Ludvíka

Hra  Zámky  šíleného  krále  Ludvíka je  založena  na
principu  postupného  budování  velkolepých  zámků.
Každý hráč se snaží postavit svůj zámek tak, aby co
nejlépe odpovídal rozmarům krále. Hráči vystupují v
roli  stavitelů,  kteří  kromě  stavby  svého  zámku
nabízejí za úplatu své služby i ostatním hráčům. Body
získáte  za to,  jak váš  zámek odpovídá  požadavkům
krále, které jsou v každé hře jiné. Komu se to podaří
nejlépe a získá nejvíce bodů, stane se vítězem hry.  

12+
let

1-4
hráčů

90
min.

D
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Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

AZ kvíz Hra  AZ  Kvíz  vychází  z  pravidel  úspěšné  televizní
soutěže. Svoji oblíbenou hru tak můžete hrát kdykoliv
a porovnat si své znalosti se svými přáteli. 
Hra obsahuje:  herní plán, 36 žetonů, 120 karet (1200
originálních otázek), 1 bodovou hrací kostku, 1 hrací
kámen ve tvaru hranolu, návod ke hře 

13+
let

2+
hráčů

30
min.

D

Berušky Berušky je zábavná společenská hra pro malé hráče.
Má velice jednoduchá pravidla a herní princip, který
kombinuje  klasické  házení  kostkou  s  neotřelými
herními  prvky.  Na  herním  plánu  jsou  ve  čtyřech
řadách kulaté otvory různých rozměrů. Na některých
místech se trasy překřižují. 

3+
let

2-4
hráčů

30
min.

M

BrainBox
Pohádky

Společenská hra V kostce! 
Pohádky je desetiminutová hra na procvičení paměti a
učení  i  utužování  základních matematických úkonů,
aneb co si zapamatujete za 10 vteřin? 
Hra obsahuje:

• 71 karet s obrázky z matematiky či otázkami 
• 1 karta s pravidly v českém jazyce 
• 1 přesýpací hodiny 
• 1 hrací kostka

6+
let

1-8
hráčů

10
min.

M

Cestování s
Jiřím Kolbabou

Cestování  s  Jiřím Kolbabou je  vědomostní  desková
hra  s  rozličnými  zeměpisnými  otázkami  podle
stejnojmenného pořadu na rádiu Impuls. 
Vydejte se na cestu po nejzajímavějších koutech světa.
S  novou  společenskou  hrou  Cestování  s  Jiřím
Kolbabou se nejen výborně pobavíte, ale netradičními
otázkami  se  dozvíte  i mnoho  zajímavostí.  To  vše
navíc v doprovodu fotografií Jiřího Kolbaby. 

8+
let

2-6
hráčů

45
min.

M

Fazole –
Bonhanza

Fazole  -  Bohnanza  je  skvělá  karetní  hra  plná
pěstování fazolí, taktiky a obchodování... 
Kdo si myslí, že fazole jsou jen tak nějaká zelenina,
ten  se strašně  plete!  S fazolemi  se  totiž  dá  vydělat
spousta peněz, kterým se ve hře říká fazolary. Abyste
mohli  fazolary získat,  musíte  vypěstovat  ty  správné
fazole. Není to však jednoduché, protože karty můžete
vykládat jen v takovém pořadí, v jakém jste je dostali.
Cestu  k  výhře  vám  však  usnadní  důmyslné
obchodování se spoluhráči.

12+
let

3-5
hráčů

45
min.

D



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Harašeníčko Nová  hra  Harašeníčko,  tentokrát  v  Hard  core
provedení. Tato jedinečná erotická hra je určena pro
dva hráče, kteří si chtějí zpestřit milostnou předehru.
Balení  obsahuje  jako  bonus  i  půdovní  hru
Harašeníčko klasik jež je pro 2 až 8 hráčů. 

18+
let

2-8
hráčů

různá D

Hříšná Jenga Hříšná jenga je lechtivá varianta úspěšné hry Jenga,
kterou zvláště  ocení  dvojice,  které  si  rády zpestřují
své intimní chvilky. 
Zahrajte  si  tak  trochu  jinou  hru  jenga!  Na  každém
dřevěném kameni  této  hříšné  jengy se  skrývá  úkol,
který budete muset splnit, nebo si odložit jednu část
oblečení.  Komu  jenga  spadne,  bude  muset  ještě
provést  speciální  úkol,  na  kterém  se  předem
dohodnete. Tak co, jste připraveni na netradiční hru s
erotickým nábojem? 

18+
let

2+
hráčů

10-20
min.

D

Kvízy do kapsy
Světová literat.

Kvízy do kapsy:  Světová literatura je krabička s 50
kartami  a  celkem  300  otázkami,  zabývajícími  se
tématem spisovatelů a jejich děl. 
Ve  hře  naleznete  300  otázek rozdělených  do  šesti
tematických  okruhů: z  pera  klasika,  z  literární
současnosti, z dětských let, z autorova života, literární
místopis, literární různé.

12+
let

1-6
hráčů

30
min.

D

Labyrinth Úkolem každého  hráče  je  najít  v  labyrintu  nejlepší
cestu  k  jednotlivým  obrázkům,  které  má  na  svých
tajných kartách. 
Ale co to,  před chvílí zde byla chodba a nyní je tu
zeď. K dosažení jednotlivých obrázků se proto musí
stále pomocí volné karty s chodbou posunovat zdí a
měnit chodby. Kdo bude mít nejvíce štěstí? 

8+
let

1-4
hráčů

20-30
min.

M

Lexeso – Máš
na to hlavu?

Lexeso je mistrnou pomůckou k seznání úrovně vaší
slovní  zásoby.  Ve  hře  se  skrývá  mnoho  úkolů  a
kombinací, jak vytvářet slova, takže nehrozí, že se jen
tak ohraje a užijí si jí veškeré věkové kategorie. Na
první pohled je to jen čtverec z písmen, která nedávají
kloudný  smysl,  ale  už  na  ten  druhý...  Mám  to!  Z
písmen  najednou  vyskočí  hledané  slovo.  Který  z
hráčů  ale  získá  nejvíc  bodů?  Kromě  postřehu  a
znalosti  češtiny  bude  muset  prokázat  i  strategické
uvažování. A pokud se nad stolem sejdou opravdoví
borci, dozajista dosáhnou v bodovém součtu skvělého
výsledku! 

10+
let

2+
hráčů

20-40
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Monopoly Monopoly je  nejklasičtější  společenská  hra  z  oboru
obchodování.  Je  to  hra  na  obchodování  ve  velkém
stylu 
Začátek je na obvyklém políčku START, ze kterého se
pohybujete  dokola  po  hracím  plánu  a  kupujete  a
prodáváte  pozemky,  stavíte  na  nich  nemovitosti  v
podobě malých domků nebo velkých hotelů. Hlídejte
své protihráče, neboť zastaví-li se na Vašem pozemku
dluží Vám NÁJEM!! A nezapomeňte si vybrat další
peníze,  když  projedete  STARTEM!
Váš  úspěch  závisí  na  spekulacích,  rozumných
investicích a chytrých obchodech. I když Vám štěstí
nepřeje,  můžete  vždy  využít  hypoték  a  obchodů  s
ostatními hráči.

8+
let

2-8
hráčů

30-60
min.

D

Nox Nox je rychlá karetní hra, ve které se snažíte překvapit
ostatní  hráče,  ale  musíte  si  dát  velký  pozor,  aby
nepřekvapili oni vás dříve. 
Mrazivá  noc  ve  starém tajuplném hradě.  Zlomyslní
duchové hrají své bláznivé hry a soutěží o to, komu se
podaří přelstít ostatní.
V  karetní  hře Nox mají  hráči  k  dispozici  celkem
devadesát karet. 

8+
let

2-6
hráčů

20
min.

M

Párty Alias
Junior

Párty Alias Junior je verze oblíbené společenské hry
pro děti  a  rodiny.  Robátka  si  při  ní  procvičí  slovní
zásobu a své znalosti  v  mezích zdravé soutěživosti.
Dokážete  vlastními slovy popsat pohádkovou bytost
nebo  zvíře,  aniž  byste  prozradili  správný  název?
Troufnete  si  pantomimou  předvést  předmět  nebo
povolání  tak,  aby ho uhodli  vaši  kamarádi? Zapojte
hlavu, ruce i nohy. Co nedokážete popsat či předvést,
zkuste nakreslit. Párty Alias Junior je hra plná zábavy,
kde  které  se  rychle  zapojí  všechny  děti  včetně
předškoláků. 

4+
let

4+
hráčů

20
min.

M

Pivrncova
putyka

Společenská hra s legendárním Rudou Pivrncem. 
Zajímá Vás, co se skrývá uvnitř této, pro mnohé z Vás
jistě  mnohoslibné  krabice?  Pak vězte,  že  nic  jiného
než nekonečná zábava, se kterou k Vám přichází Ruda
Pivrnec.  A tak až zase jednou nebudete vědět,  co s
načatým večerem, vzpomeňte si na Pivrncovu putyku!

18+
let

2+
hráčů

30-60
min.

D

Příšerky ze
skříně

Večer vypadá svět úplně jinak. Na zdech se objevují
tajemné stíny, pod postelí číhají strašidla a příšerky…
Nemůžete usnout? Bojíte se příšerek? Začněte hrát a
zažeňte je zpět  do jejich skříně se hrou Příšerky ze
skříně! 
Hra vhodná před spaním. Vyzkoušejte si, jak dobrou
máte paměť! 

3-8
let

1-6
hráčů

10
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Roční doby Roční  doby  je  dětská  hra,  která  nabízí  tři  herní
varianty.  Děti  si  jejím  prostřednictvím  procvičují
paměť, jemnou motoriku a schopnost rozeznávat věci
hmatem, rozvíjejí představivost a slovní zásobu. 
Které roční období je namalováno na hrací kartě? Je
během  něj  chladno,  nebo  teplo?  V  kterém  ročním
období kvetou jabloně a kdy trháme červená jablíčka?
Rodičům i  pedagogům poskytuje  hra  Roční  období
skvělou příležitost  povídat  si  s  dětmi  o změnách,  k
nimž v přírodě během roku dochází. 

3-7
let

1-4
hráčů

různé M

Říkej a
předváděj –
Předškoláci

Říkej  a  předváděj  PŘEDŠKOLÁCI  je  krásně
provedená hra s obrázky a říkankami pro předškolní
děti. Je postavena na komunikaci rodiče s dítětem a to
především napodobováním činností na obrázcích. Hra
přispívá k rozvoji paměti, procvičování pozornosti a
smyslu pro detail. 
Navíc  říkanky  dětem  umožňují  se  všemožně
pohybovat, protahovat, vnímat rytmus, intonaci řeči a
především se smát.

3-6
let

2-4
hráčů

10
min.

M

Scrabble junior Scrabble  junior  je  velice  vydařená  varianta  této  již
legendární hry se slovy hry. Scrabble junior obsahuje
dvě herní verze - jednu pro menší děti, které se teprve
učí písmena, druhou pro starší, které jsou již schopny
tvořit slova. 

5+
let

2-4
hráčů

30-60
min.

M

Ubongo na
cesty

Ubongo cestovní  je  varianta  populární  hlavolamové
hry.  Hra  je  určena  pro  1-4  hráče.  Obsahuje  úkoly,
které zvládnou i menší děti. I tak ale potrápí mozkové
závity  a  postřeh.  Kolikrát  dokážete  zavolat:
"Ubongo!"? 
Rychlé  a  jednoduché!  Všichni  hráči  hrají  zároveň,
pravidla hry vysvětlíte v několika větách.

7+
let

1-4
hráčů

10
min.

D

Zlaté Česko Zlaté  Česko  -  otázky  a  odpovědi  je  další  ze  série
veleúspěšných vědomostních her. Na hráče tentokrát
čekají  nejen  nové  otázky,  ale  i  některé  nové
vědomostní  okruhy.  Zahrát  si  mohou  hned  dvě
varianty hry - klasickou a o dobývání Karlštejna. 
V  této  vědomostní  hře  najdete  2400  zajímavých
otázek týkajících se České republiky a jejích obyvatel.
Ve  zlaté  variantě  hry  na  vás  čekají  následující
vědomostní kategorie:  osobnosti, kultura, ze školních
lavic, vlastivěda, česká NEJ a různé. 

12+
let

2-6
hráčů

45
min.

D
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Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Auto Blok Auto  Blok  je  zajímavá  logická  hra,  které  nechybí
policejní zápletka. Vaším úkolem je za pomoci šesti
policejních vozů obklíčit červené autíčko. 
Úkolem je umístit jednotlivé 3D dílky na hrací desku
tak,  aby  bylo  zablokováno  červené  autíčko  se
zlodějem. Hra obsahuje 60 variant zadání ve čtyřech
obtížnostech.  Při  hře  je  třeba  myslet  dopředu  a
dokázat  si  představit  jednotlivá  autíčka,  která  jsou
umístěna na destičkách, uspořádaná v prostoru. 

7+
let

1+
hráčů

různá M

Barvínek Barvínek  je  skvělá  dětská  karetní  hra  ze  série
edukativních her pro nejmenší. Cílem hry je nalézt co
nejrychleji  na  dvou  různých  kartičkách  dva  stejné
obrázky. Pokaždé je pouze jedna shoda! 
Tato  hra  rozvíjí:  postřeh,  koncentraci,  rozpoznávání
detailů.

4+
let

2-8
hráčů

15
min.

M

Bílé historky Bílé historky jsou zapeklité, mysteriózní záhady pro
děti i dospělé s jakýmkoliv vztahem k hrám. 
V bílých historkách vystupují duchové a další tajemné
bytosti. Hráči se snaží zrekonstruovat celou historku
pomocí  otázek,  na  které  jim  moderátor  odpovídá
pouze "ano" nebo "ne". Strašidelná hra na jakoukoliv
oslavu, k vodě nebo třeba na cestu autem.

8+
let

2+
hráčů

2-20
min.

M

Duch! Duch! Je bleskurychlá postřehová hra.
Pět dřevěných dílků na stole čeká na to, aby je někdo
převzal:  bílý  duch,  zelená  lahev,  roztomilá  šedá
myška, modrá kniha a červené křeslo. Otočením karty
se vám ukáže obrázek dvou předmětů v nesprávných
barvách, například zelený duch a červená myš: z toho
vyplývají čtyři různé veličiny v nesprávné kombinaci
- zelená, červená, duch a myš. Jediný předmět, jehož
ani  jedna  část  není  obsažená  je  modrá  kniha.  Kdo
první sebere právě modrou knihu, může si kartu s ní
nechat. Ale buďte opatrní! Občas je kombinace barvy
a  předmětu  na  kartách  správná,  například  otočíte
zelenou  flašku  a  červenou  myš.  Zelená  lahev  je
skutečný objekt a kdo ji první sebere dostane kartu s
tímto  předmětem.  Hra  končí  ve  chvíli,  kdy  dojde
balíček karet. Vyhrává ten, kdo ukořistí nejvíce karet. 

8+
let

2-8
hráčů

20-30
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Chodí Pešek
okolo!

Chodí  pešek  okolo  je  zábavná  karetní  hra,  která
procvičí paměť dětí a rozhodně i dospělých. 
Hra probíhá tak, že se do kruhu rozloží osm karet s
předměty.  Hráči  si  je  pečlivě  zapamatují  a  po  té  je
otočí lícem dolů. V ten okamžik se na cestu vydává
pešek.  Pohybuje  se  od  jedné  karty ke druhé.  Vždy,
když  se  pešek  zastaví,  musí  hráč,  který  je  na  řadě,
uhodnout  předmět  na  kartě. Pešek  chodí  okolo  tak
dlouho,  dokud  se  hráči  daří  uhodnout  předměty  na
kartách otočených lícem dolů. Vítězí hráč, který jako
první dokáže nasbírat šest karet.

5+
let

1-5
hráčů

15
min.

M

IQ Puzzle IQ  Puzzle  je  nevšední  logickou  hrou.  Jednodušší
úlohy hráči řeší na ploše,  s těmi složitějšími se pak
vrhají do prostoru. 
Otestujte  a  posilte  své  IQ s  touto  skvělou  cestovní
hrou!
Rozhýbejte  svůj  mozek  na  plné  obrátky  a  umístěte
všechny herní dílky složené z kuliček na herní plán
podle zadání. A nemusíte skončit u umísťování dílků
pouze na plochu. Řada zadání vás povede i do třetího
rozměru a  důkladně  prověří  vaši  prostorovou
představivost. 

6+
let

1
hráč

různá M

Kde leží
Uppsala

Kde leží Uppsala aneb vyznáte se v Evropě? je skvělá
strategicko-naučná hra, při níž se docela jistě zapotí i
ten nejzdatnější zeměpisec. 
Asi každý ví, že Vídeň leží na východ od Paříže. Ale
víte, které z těchto měst leží severněji? A Kde vlastně
leží ta Uppsala? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se
to!  Kdo  se  trochu  vyzná  v  evropském  zeměpisu,
nebude mít žádný problém umístit karty evropských
měst  a  pamětihodností  na  správná  místa.  A kdo  se
zatím  tak  úplně  nevyzná,  může  se  toho  hodně
dozvědět.  Kromě  toho  vám  hra  nabízí  prostor  pro
velmi zajímavé blafování.

10+
let

2-6
hráčů

20
min.

D

Mnoho monster Mnoho  monster  je  dynamická  rodinná  hra  s
jednoduchými  pravidly  a  patřičně  adrenalinovou
hratelností.  Vaším  úkolem  zde  bude  dle  zadání
nashromáždit  správný  počet  příšerek.  Leč  všichni
hráči  zde  budou  hrát  současně  a  vy  musíte  být
nejrychlejší. 
Hra Mnoho  monster je  o  tom,  jak  rozličné  příšery
pořádají  své  večírky.  Takových  večírků  je  ve  hře
naplánováno vždy jen několik, ovšem na každý z nich
jsou pozvány jen některé z potvor. 

8+
let

2-4
hráčů

25
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Noemova archa Noemova  archa  je  logická  hra  pro  jednoho  hráče,
která  obsahuje  celkem 48  úloh  různých  náročností.
Podaří  se  vám nalodit  všechna  zvířátka  na  archu  a
zachránit je tak před potopou? 
Úkolem  řešitelů  jednotlivých  logických  úloh  je
umístit  zvířátka  na  archu  tak,  aby  z  loďky  žádné
nevyčnívalo a aby se současně zvířátka jednoho druhu
(pár)  vždy  dotýkala.  Hra  obsahuje  magnetickou
podložku, takže dílky krásně drží.

5+
let

1
hráč

10
min.

M

Qwixx Qwixx je rychlá kostková hra, v níž, jak už to tak u
kostkových  her  bývá,  jde  o  co  nejvyšší  skóre.
Poněkud  netradiční  je  však  cesta  k  takovému
výsledku. Hráči  musí  hodnoty hozené na barevných
kostkách  na  číselných  kartách  křížkovat  opravdu  s
rozmyslem. 

8+
let

2-5
hráčů

15
min.

D

Safari –
Schovej a najdi

Safari je další z řady úspěšných logických her. 
Cílem hry Safari je umístit čtyři dílky na herní desku
tak, že viditelná zůstanou pouze zvířátka, která jsou
namalována na řešitelské kartičce a ostatní zůstanou
skryta. S pouhými čtyřmi dílky je možno dosáhnout
3072  kombinací,  nicméně  k  vyřešení  řešitelského
problému  musíte  najít  tu  jednu  jedinou  správnou
kombinaci.

7+
let

1+
hráčů

10-20
min.

M

Summoner
Wars

Summoner Wars je vzrušující karetní hra znázorňující
zuřivou  bitvu  armád  ve  světě  fantasy.  Armáda
každého národa je jiná, takže hra za ni vyžaduje jinou
strategii,  důmyslně  přizpůsobenou  vlastním  silným
stránkám a  slabinám nepřítele.  Shromážděte  mocné
vojsko a vrhněte ho proti protivníkovi, sesílejte mocná
kouzla a zničte všechny, kdo se vám opováží protivit! 

8+
let

2
hráčů

30
min.

D

Time's up!
Rodina

Time's  Up:  Rodina  je  párty poznávací  hra,  která  se
zaměřuje  na  poznávání  různých  pojmů  různými
prostředky. 
Hráči se rozdělí do týmů po dvou a více. Hra má 3
kola a  v  každém kole  jeden  zástupce  týmu  popíše
nebo předvede během 40 sekund co nejvíce známých
pojmů,  zvířat  a  povolání,  které  jsou  na  kartách.  V
prvním kole  hráči  popisují  slovy,  ve  druhém  pouze
jedním  slovem a  v  posledním  kole  předvádějí
pantomimu.  Balíček  karet  se  předává  mezi  týmy,
dokud není vyčerpán.

8+
let

4-12
hráčů

30
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

V hlavní roli V  hlavní  roli  je  neotřelá  argumentační  párty  hra.
Podaří se vám prosadit vaši osobnost mezi ostatními a
přesvědčit  protihráče,  že  právě  ona  nejlépe  splňuje
zadání na kartě Výzvy? 
Pravidla  jsou  tak  jednoduchá,  jak  jen  mohou  být.
Protlačit  svou osobnost přes neprůstřelné argumenty
ostatních, kteří mají samozřejmě stejný cíl, už vůbec
snadné není.
Hra  probíhá  tak,  že  se  nalosují  karty Výzev.  Jeden
hráč  výzvu  přečte  a  všichni  pak  mezi  svými  pěti
kartami osobností hledají tu, která dané výzvě nejlépe
odpovídá.  -  Nu tak  řekněte,  "Kdo by mohl  nejlépe
zastavit čas?". Albert Einstein, Helena Vondráčková,
Superman,  Justin  Bieber nebo  třeba  Leonardo  da
Vinci?

10+
let

3-8
hráčů

30
min.

D

Vikingové v
bouři

Vikingové  v  bouři  je  originální  logická  hra  pro
jednoho hráče. Hra obsahuje celkem 60 zadání rébusů
od jednoduchých až po velmi náročné. 
V logické  hře  Vikingové  v  bouři  se  lodě  pohybují
pomocí otáčení jednotlivých dílků s vlnami. Je třeba
dávat si pozor na to, že často jeden z dílků blokuje
otáčení  ostatních.  Pouze  velice  statečný  a  zároveň
chytrý Viking má šanci vyvést svoji loď z vlnobití.
A jak tuto hru hrát? -  Nejprve si vyberete zadání v
jedné  ze  čtyř  náročností.  Podle  zadání  umístíte
jednotlivé  hrací  dílky  na  herní  plán.  S  loďkami
můžete pohybovat pouze tak, že otáčíte jednotlivými
dílky  moře.  Vaším úkolem je  dostat  lodě  do  svých
přístavů,  tj.  červená  loď  musí  být  v  červeném
přístavu, žlutá ve žlutém atp.

6+
let

1+
hráčů

10
min.

M
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Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Bengál! Bengál! je postřehová hra, kde hlavní roli hrají zvuky
zvířat. 
Hra  je  založena  na  oboustranných  kartách.  Karta  z
jedné strany zobrazuje číslice, z druhé strany zvířata
čtyř druhů. Zvířata jsou vyobrazena vždy tak, že jedno
zvíře  je  zde  jednou,  jedno  dvakrát,  další  třikrát  a
poslední  čtyřikrát.  Hráči  musí  nejprve
zkontrolovat odkládací  balíček,  aby zjistili,  v  kolika
vyobrazeních musí  zvíře  na  otočené  kartě  hledat.
Pokud je tam např. karta s trojkou, hledají zvíře, které
je vyobrazeno třikrát. Hráč, který takové zvíře najde,
musí co nejrychleji napodobit jeho zvuk. 

5+
let

2-8
hráčů

15
min.

M

Bláznivá Zoo Nedělejte z komára velblouda! Udělejte z něj rovnou
slona!  V  této  ZOO  rozhodně  není  klid.  Všechna
zvířata  utekla  z  výběhů a teď se spolu setkávají.  V
ZOO panuje obrovský zmatek a je jen na vás, jak to
vlastně dopadne. Především je to ale všechno skvělá
zábava.
Věřili byste, že se veliký slon bojí malé myši? A že z
komára se opravdu dá udělat slon? Pokud ne, musíte
si sami bláznivou ZOO zahrát!

8+
let

3-7
hráčů

20-40
min.

M

Carcassonne –
základní verze

Carcassonne je  jedinečná  taktická  hra,  která  získala
řadu prestižních ocenění. 
Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým
jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských
dob  až  po  časy  rytířů.  Hráči  se  vydávají  se  svou
družinou na  cesty a  louky,  do  měst  a  klášterů,  aby
hledali štěstí kolem Carcassonne. Vzhled krajiny je v
jejich rukou a strategické rozmístění družiníků, ať už
sedláků,  lupičů,  mnichů  nebo  rytířů,  určuje  cestu  k
úspěchu.  Hráči  vykládají  jeden  po  druhém  karty  s
motivem  krajiny.  Vznikají  cesty,  města,  louky  a
kláštery, na které mohou hráči umístit své figurky, aby
sbírali body. 

8+
let

2-5
hráčů

60
min.

M

D

Dobble Kids Hra  Dobble  Kids  je  dětem  uzpůsobena  především
graficky,  na  kartách  jsou  pouze  zvířátka  a  navíc
obsahuje dvě speciální dětské herní varianty. 
Cíl hry je najít společný symbol na kartách a zbavit se
všech  svých  karet,  nebo  jich  naopak  co  nejvíce
posbírat. Záleží na variantě hry. 
Kouzlo  hry  Dobble  spočívá  v  kartách.  Na  dvou
kartách  jsou  totiž  vždy pouze  dva  obrázky totožné.
Úkolem hráčů je tyto obrázky najít rychleji než ostatní
a pojmenovat je. 

4+
let

2-5
hráčů

10
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Hurá na sýr Hurá na sýr je dětská karetní hra, kde jde především o
sbírání sýru. Čím lepší sýr, tím je jeho vůně lákavější.
Máte nos na to, abyste našli nejlepší sýr a neskončili
jen v pasti? 
Cíl hry je prostý - nasbírat co nejvíce sýrových děr na
kartách.  Avšak  čím  více  děr  karta  má,  tím je  větší
šance, že na druhé straně číhá  past.  Někdy je možné
se na kartu předem podívat, jindy musíte spoléhat na
štěstí. Kdo jako první otočí třetí kartu s pastí, prohrál.

5+
let

2-6
hráčů

15
min.

M

Jožin z bažin Jožin z bažin je jednoduchá vzrušující rodinná hra od
Ivana Mládka, ve které se můžete nečekaně ocitnout v
bažině. Dokážete ulovit Jožina? 
Základní  mechanismus hry Jožin  z  bažin  vychází  z
klasického  Člověče,  nezlob  se.  I  zde  hráči  hází
kostkou a pohybují figurkami. Hrají však na 3D plánu
plném propadlišť do bažiny, mají různé trasy a také
různé role.
Jeden hráč představuje  Jožina,  který se snaží  ulovit
ostatní (tím, že je sežere nebo utopí v bažině). Ostatní
Jožina společně nahánějí a snaží se jej zneškodnit.

5+
let

2-4
hráčů

20
min.

M

Memo Match Rychlá paměťová hra pro menší děti. Kdo jako první
odkryje  4  memo-destičky  se  správnou  chocholkou,
zobákem, stejnýma očima a odpovídajícíma nohama,
ten  vyhrává.  Ve  hře  je  16  karet  papoušků,  přičemž
každý papoušek je originál. Jednotliví papoušci jsou
kombinací  několika druhů očí,  zobáků,  chocholek a
pařátků.  Úkolem  hráče  je  postupně  najít  jednotlivé
části  těla,  aby  odpovídaly  papouškovi,  kterého  si
vylosovali. 
Memo Match zvládnou i docela malé děti. Je skvělým
tréninkem paměti a určitě výbornou obměnou pexesa
a přípravkou na složitější hry.

4+
let

2-5
hráčů

5
min.

M

Moje první hry Moje první hry aneb začínáme si hrát je soubor her
určený pro batolata a předškoláky. Vše je vytvořeno
tak, aby se děti netradiční formou naučily základním
intelektuálním  dovednostem.  Jemná  motorika,
postřeh,  abeceda,  číslovky,  tvary,  barvy,  logika  či
paměť to vše se procvičí při hrách.

3+
let

1+
hráčů

10
min.

M

Myši v
čokoládě

Hra  Myši  v  čokoládě  potěší  nejednoho  mlsouna.
Jedná  se  o  jednoduchou  karetní  hru  založenou  na
směňování  ingrediencí.  V  této  „sladké“  hře  vítězí
hráč,  který  je  schopen  dělat  správná  směnárenská
rozhodnutí a vytvořit tak dokonalou čokoládu. 
Pomozte  myšce  Pralince,  velmi  šikovné  cukrářce,
vykouzlit tu nejlepší čokoládu! Hráči dostanou karty
surovin,  které musí  vhodně kombinovat,  aby z nich
bylo možné vyrobit co nejkvalitnější čokoládu. 

10+
let

2-6
hráčů

30
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Padající opičky Jedinečná  zručnostní  hra  Padající  opičky  trochu
připomíná  klasickou  hru  Mikádo.  Úkolem hráčů  je
odebírat  ze  stromu  tyčky  tak,  aby  opičky
nepropadávaly. 
Nejprve  si  postavíte  strom  a nastrkáte různě
barevné tyčky  libovolně  do  předem  připravených
otvorů  a  spustíte  opičky  do  útrob  stromu.  Ty  se
zachytí  svými ocásky za připravené tyčky. Následně
házíte  barevnou  kostkou,  která  určuje  jakou  tyčku
musíte  vytáhnout.  Tyčku  musíte  vytáhnout tak,  aby
vám propadlo co nejméně opiček. 
Padající  opičky jsou  chytlavá  zábava,  která  zaujme
nejen  děti,  ale  i  dospělé.  Vězte,  že  rozhodně
nezůstanete  u  jedné  hry a  s  opičkami  strávíte  třeba
celý večer.

4+
let

2-4
hráčů

30
min.

M

Příběhy z
kostek – Rory's

Story cubes

Příběhy  z  kostek  -  Rory's  Story  Cubes  je  unikátní
kostková hra, která dá vyniknout vaší fantazii. 
Hra je založena na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje
6 unikátních obrázků. 
Jak  hru  Příběhy  z  kostek hrát?  Hoďte  jednoduše
všemi  devíti  kostkami.  Řekněte  "Bylo  nebylo..." a
vyprávějte příběh, který spojí dohromady všech devět
obrázků, které padly na kostkách. Není žádná špatná
odpověď. Cílem je především rozvíjet představivost.
Čím budete hrát hru častěji, tím snazší pro vás bude
jednotlivé obrázky propojit. 

6+
let

1-12
hráčů

20
min.

M

D

Sedm draků Sedm  draků  je  rychlá  karetní  hra  plná  rozličných
překvapení. 
V  tajemném  údolí  uprostřed  majestátních  hor  žije
sedmero  draků.  Každý  má  svoji  barvu  a  svoji
jedinečnou vlastnost.  Vydejte se mezi ně a pomozte
jednomu z nich získat nadvládu nad údolím. Propojte
sedm karet svého draka, dříve než se to podaří vašim
protihráčům! 
Sedm draků je rychlá, zábavná a barvitá hra, kterou je
snadné  se  naučit  a  díky  širokým  možnostem  jak
blufovat a taktizovat udrží plně pozornost  dospělých,
školáků i  předškoláků, kteří  zde mají  i  vlastní  verzi
pravidel. 

6+
let

2-5
hráčů

20
min.

M

D

Střelené kachny Úžasně zábavná a rychlá karetní hra Střelené kachny
vám zpříjemní nejeden večer s přáteli. 
Tak  na  tomhle  rybníčku  rozhodně  není  bezpečno.
Střelené  kachny  mírumilovně  plují  po  hladině  a
netuší,  že  na  ně  čeká  parta  střelených  myslivců.
V  rychlé  a  střelené  hře  provádějí  kachny  spoustu
střelených  manévrů  proto,  aby  nebyly  střeleny.
Zachraňte  svoje  kachny  a  zařiďte,  aby  žádná  ze
soupeřových  kachen  nepřežila.  Poslední  kachna  ve
hře vítězí!

10+
let

3-6
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Tik Tak Bum
Junior

Tik Tak Bum junior je vzrušující slovní hra určená pro
děti již od předškolního věku. Hráči vymýšlejí slova,
která  mají  spojitost  s  obrázkem na  kartě.  Musí  být
však rychlí, aby jim bombička nevybuchla v ruce! 
Ve  hře  Tik  Tak  Bum  se  nejprve  nastartuje  bomba.
Nikdo neví, jak dlouho bude tikat. Odkryje se první
karta. Hráč, který má v ruce bombu, musí rychle říci
nějaké slovo, které má spojitost s obrázkem na kartě.
Například  je-li  na  kartě  pláž,  může  říci  „písek",
„lehátko", „mušle" apod. Pokud je slovo v souladu s
obrázkem,  předá  hráč  bombu dál.  Hráči  se  střídají,
dokud  bomba  tiká  a  nevybuchne.  Poté  se  bomba
znovu nastartuje a odkryje se další karta...

5+
let

2-12
hráčů

15
min.

M

Tik Tak Bum! Tik Tak Bum! Je ideální hra pro všechny, kterým to
rychle  zapaluje!  Každý  se  chce  co  nejdříve  zbavit
tikající věci, než vybouchne. Cílem je vytvořit slovo
obsahující slabiku vytištěnou na kartě před výbuchem
bomby. Rozhoduje rychlá reakce a správné slovo ve
správnou chvíli. 
Společenská  hra  rozvíjející  rychlou  reakci  a  slovní
zásobu. Obsahuje elektronickou bombu! 

12+
let

2-12
hráčů

10-30
min.

M

Veselé putování
se Spejblem a
Hurvínkem

Veselé  putování  se  Spejblem  a  Hurvínkem  je
originální  česká  společenská  hra.  Vaším  úkolem  je
dostat  se  přes  množství  překážek  co  nejrychleji  na
konec dobrodružné cesty. 
Byl  krásný  letní  den  a  proto  se  Spejbl  a  Hurvínek
vypravili na výlet. Pozvali též kašpárka a Máničku a
vzali sebou psa Žeryka. Cesta je dobrodružná a velice
zábavná. Kdo ji zvládne projít jako první, kdo zvládne
všechny nastavené překážky, vítězí. 

3+
let

2-5
hráčů

20-30
min.

M

Z pohádky do
pohádky

Nejznámější  pohádkové  bytosti  jdou  do  hradu  pro
zlatý poklad. Na cestě je čeká plno nástrah, ale také
pomocníci.  Figurky  nemusíte  využívat  jen  pro  tuto
hru.  Výborně  se  Vám  budou  hodit  při  vyprávění
nejrůznějších pohádek. 

6+
let

2-6
hráčů

20-40
min.

M

Záchod –
balanční hra

Záchod  je  velice  jednoduchá  balanční  hra,  která
nevyžaduje  jen  pevnou  ruku,  ale  i  pevné  nervy.
Kupodivu  není  taková  hrůza  spadnout  do  záchodu
jako zřítit se z něj. 
Hráči postaví kartónový záchod na velkou figurku a
pak se střídají v kladení figurek malých. 
Vzhledem k tomu,  že  se  záchod všemožně naklání,
musí  dobře  vážit,  kam  svou  figurku  umístí.  Hráč,
kterému  figurka  ze  záchodu  spadne,  pro  dané  kolo
vypadává. Vítězem kola se stává hráč, jemuž se jako
poslednímu  podařilo  položit  figurku  bez  ztráty
kytičky.

3+
let

1-4
hráčů

8
min.

M



Katalog společenských her
k vypůjčení v oddělení pro děti a mládež 

Zakoupené ke dni 5. 5. 2014
Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Osadníci z
Katanu

Osadníci  z  Katanu  jsou  oblíbenou  klasikou.
Těžko  budete  hledat  jinou  strategickou  hru,
kterou milují  jak úplní  začátečníci,  tak herní
fajnšmekři. Vrhněte se do osídlování, zvětšete
svá sídliště a ukrojte prostor svým soupeřům. 
Přeneste  se  v  čase  do  doby  objevných  cest:
vaše  lodě  po  dlouhé  cestě  plné  strádání
dorazily k pobřeží neznámého ostrova. Prý se
mu  říká  Katan!  Ale  vy  nejste  jediný,  kdo
ostrov objevil. I další neohrožení námořníci se
vylodili na pobřeží Katanu. 

10+
let

3-4
hráčů

75+
min.

M

Pirátské
kostky

Pirátské kostky jsou jednoduchá, ale zábavná
karetní  hra  s  nádechem  mořských  vln  a
loupeživých  výprav.  Kdo  z  vás  se  stane
nejuctívanějším kapitánem všech sedmi moří?

Arrgh! 

Staňte se tím nejlepším pirátem! 

8+
let

2-5
hráčů

30
min.

M

Quixo Dokážeš vytvořit řadu stejných symbolů dříve
než-li soupeř?
Quixo je hra, která lehce připomíná oblíbené
piškvorky.  Pravidla  jsou  velmi  jednoduchá  -
hru se naučíte ovládat během pár minut. 

8+
let

2-4
hráčů

20
min.

M

Umí prase
létat?

Umí prase létat? No to se ví, že ne!!! 
Jedná  se  o  velmi  zábavnou  vědomostní  a
poznávací hru nejen pro děti. Zažijete spousty
legrace, překvapení a poznání! 
Ale vědět o zvířatech všechno není tak úplně
jednoduché:  Má  ježek  ocásek?  Je  medvídek
Panda zvířetem volně žijícím v Evropě? Hráči
si  užijí  hodně  zábavy  při  odhalování
charakteristických  vlastností  38  domácích  i
exotických zvířat.  Při hře jsou důležité nejen
vaše znalosti, ale i rychlé reakce.

5+
let

2-4
hráčů

15
min.

M



Katalog společenských her
k vypůjčení v oddělení pro děti a mládež 

Zakoupené ke dni 3. 2. 2014
Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Activity Děti Activity  děti  je  interaktivní  společenská  hra,
která rozvíjí fantazii, vyjadřovací schopnosti a
slovní zásobu.
Na  kartičkách  jsou  znázorněny  různé  věci  a
pojmy - kartička obsahuje vždy kresbu i  její
pojmenování.  Děti  se  snaží  tyto  pojmy
ostatním buď předvést pantomimou, nakreslit
nebo vysvětlit. Pokud ostatní uhodnou, o jaký
pojem  se  jedná,  mohou  posunout  slona  po
herním plánu.

4+
let

3-16
hráčů

30-60
min.

M

AMOS český Známá jazyková hra využívající prvku náhody
v podobě kostek. 
Cílem hráče je (po zamíchání a vržení kostek)
sestavit z takto získaných písmenek co nejvíce
slov tak, že mohou být buď samostatná nebo
složená do kříže (jako v křížovkách), kdy další
písmeno  využívá  písmene  ze  slova  již
složeného.  Každé  písmenko  má  číselnou
hodnotu.  Hráč,  který  v  průběhu  hry  nasbírá
nejvíc bodů, vyhrává.

6+
let

1+
hráčů

15-30
min.

M

Angry Birds
Space

Angry Birds ve vesmíru 
Stavěj,  střílej  a vznášej  se  s  touto vzrušující
hrou doplňující kolekci Angry Birds. Hráči se
stále snaží postavit stavby podle karet a jejich
protivníci  je  sestřelují,  ale  díky  novému
planetovému katapultu a stavebním kamenům
je hra variabilnější a zábavnější.

5+
let

2-4
hráčů

25
min.

M

Bobří banda Bobří  Banda  je  jednoduchá  karetní  hra  pro
děti, ve které rozhoduje nejen dobrý postřeh,
ale i dobrá paměť. Hráči musí rovněž zapojit
svůj odhad a dokonce občas i zariskovat. Vždy
záleží nejen na vlastních bobřích kartách, ale i
na kartách protihráče. 
Malí bobři se hrozně rádi potápí a dělají různé
hlouposti.  Objeví  se  na  jednom místě,  ale  v
mžiku zmizí a již jsou zase někde jinde. 

6+
let

2-6
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Člověče, 
nezlob se!

Klasická hra, která baví již řadu generací.
Cílem hry je dopravit všechny vlastní figurky
do  domečku.  Komu  se  to  podaří  prvnímu,
vyhrává.  Pohyb  figurek  zajišťuje  kostka  s
body. 

6+
let

2-6
hráčů

30
min.

M

Dobble Dobble je chytlavá společenská hra, která se
hodí na jakoukoliv párty. Hlavní roli na cestě k
vítězství  hraje  vynikající  postřeh.  Dobble
obsahuje 5 herních módů, jejichž základem je
vždy najít stejný obrázek na dvou kartách. 

6+
let

2-8
hráčů

5-10
min.

M

Domino - ovoce Domino je velmi oblíbená didaktická hra. Na
herních  kostičkách  jsou  místo  bodů  pěkné
obrázky  s  motivem  ovoce.  Hráči  se  snaží
vyložit všechny kostičky ve hře a přikládají je
stejným obrázkem k sobě. Díky obrázkům si
mohou zahrát  i  malé děti.  Starší  děti  mohou
domino skládat podle čísel.

3+
let

2+
hráčů

10-20
min.

M

Hra o trůny Hra  o  trůny  -  desková  hra  je  založena  na
bestselleru Píseň ledu a ohně od George R. R.
Martina.  Čekají  vás  nejen  kruté  boje,  ale  i
vyjednávání  a  zabezpečovaní  vašich  území
před nepřáteli. 
Král Robert Baratheon zemřel. Kdo se posadí
na Železný trůn? Touží po něm všichni. Lord
Lannister,  Stannis  Baratheon,  lord  Grayjoi,
lord Stark i lord Tirell?
Zájemců je hodně, ale trůn jenom jeden

13+
let

3-6
hráčů

120
-

180
min.

D

Jungle 
speed

Jungle speed je zábavná hra pro celou rodinu
rozvíjející postřeh a rychlou reakci. 
Nejdůležitějším předmětem v Jungle speed je
dřevěná kuželka, která je postavena ve středu
stolu, kolem kterého sedí hráči. Ti vykládají na
stůl ze své zakryté hromádky po jedné kartě.
Pokud se na stole objeví dvě karty se stejným
symbolem, snaží se jejich majitelé co nejdříve
ukořistit dřevěnou kuželku. Ten, kterému se to
podaří nejdříve, dá své vyložené karty soupeři
a  ve  hře  se  pokračuje.  Všichni  se  snaží
postupně zbavit všech svých karet.

7+
let

2-10
hráčů

15
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Kde leží
Kotěhůlky

Kde leží Kotěhůlky aneb vyznáte se v Česku?
je  skvělá  strategicko-naučná  hra,  při  níž  se
docela  jistě  zapotí  i  ten  nejzdatnější
zeměpisec. 
Asi  každý ví,  že  Ostrava  leží  na  východ od
Prahy.  Ale  víte,  které  z  těchto  měst  leží
severněji?  A kde  vlastně  leží  ty  Kotěhůlky?
Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se
trochu vyzná v českém zeměpisu, nebude mít
žádný  problém  umístit  karty  českých,
moravských  a  slezských  měst  na  správná
místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, může
se toho hodně dozvědět. Vydejte se na cestu po
Česku!

10+
let

2-6
hráčů

20
min.

D

Království her
365 her

Království  her  je  souborem  52  oblíbených
rodinných her.
Soubor obsahuje:
- herní plány pro šachy, backgammon, halmu,
mlýn, solitér,  člověče nezlob se,  člověče pro
nejmenší, žížaly, ovce, husičky, z rohu do rohu
- 32 šachových figur, 75 figurek v 6 barvách,
30 kamenů (dáma apod.), 6 bodových kostek,
barevnou  kostku,  28  kamenů pro  domino,  4
dřevěné figurky husiček

4+
let

2+
hráčů

20-60
min.

M

Kvarteto
kosočtverce

Děti  experimentují  a  poznávají  první
geometrické zákonitosti, které jsou vyjádřeny
symetrickými ozdobnými tvary.
Děti mohou stavět podle návrhů na kartičkách
nebo podle vlastní fantazie.

4+
let

1-8
hráčů

20
min.

M

Small, Medium
& Large

Toto  puzzle  umožňuje  dětem  se  zábavným
způsobem učit rozdíly mezi velikostmi. Naučí
se, že dům je větší než stan, ale velká budova
je větší než dům. Hra obsahuje 10 trojic věcí z
běžného života, rozdělené na malé,  střední a
velké.

2+
let

1-4
hráčů

10-15
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Svět, otázky a
odpovědi

Svět  otázky  a  odpovědi  je  další  mutace
oblíbené  vědomostní  společenské  hry  Česko
otázky a odpovědi.  Kvízové otázky tentokrát
testují  vaše  vědomosti  týkající  se  celé  naší
planety. 
Jak dobře znáte svůj domov - planetu Zemi?
Vydejte  se  s  námi  na  dobrodružnou  cestu
kolem světa  plnou  poznání  a  brzy  se  z  vás
stane opravdový světoběžník. 
Otázky  jsou  rozděleny  do  6  okruhů  podle
jednotlivých kontinentů: Evropa, Asie, Afrika,
Severní a Jižní Amerika, Austrálie a Oceánie a
kategorie  Napříč  kontinenty.  Během  hry  si
užijete  spoustu  zábavy,  ale  také  se  mnoho
nového dozvíte.

15+
let

2-6
hráčů

45
min.

D

Šachy, dáma,
mlýn

Šachy  (hra  královská),  Dáma  a  Mlýn  od
dávných věků provázejí lidstvo. 
Strategie,  kombinace,  logika  -  to  vše
rozhoduje  o  výsledku  her,  se  kterými  jistě
zažijete mnohé vzrušující chvíle. 

4+
let

2
hráčů

20-90
min.

M

Ubongo Duel Ubongo Duel je opravdovou výzvou z rodiny
populárních  her  Ubongo.  Jde  o  jednu  z
nejobtížnějších  variant  této  oblíbené
hlavolamové hry.  Hledáte-li  skvělou hru  pro
dva,  která  má  jednoduchá  pravidla,  ale
samotné  hraní  jednoduché  není,  s  Duelem
neprohloupíte. 
Duel  je  určený  pro  dva  hráče  a  zadání
hlavolamů patří k nejnáročnějším, které asi v
Ubongu  lze  potkat.  Obsahuje  nové  ještě
bláznivější hrací dílky!
Staňte se nejlepším Ubongo bojovníkem!

8+
let

2
hráčů

15-40
min.

M

Zoo – Zvířátka
a mláďátka

Hrou  se  děti  učí  poznávat  zvířátka  a  jejich
mláďata,  která patří  k sobě.  Pomocí různých
konců skládanky mohou děti samy zjistit, zda
obrázky patří opravdu dohromady. Skládání je
tak hezkou zábavou i pro dítě, které si hraje
samo. 

3+
let

1-4
hráčů

10-15
min.

M



Katalog společenských her
k vypůjčení v oddělení pro děti a mládež 

Zakoupené ke dni 2. 1. 2014
Název hry Popis Věk Počet

hráčů
Doba
hraní

Umí
stění

Aktivity 2 Hra Activity je kombinací  kreativních herních
elementů.  Hádané  pojmy  jsou  vysvětlovány
pomocí  kreslení,  opisu  nebo  pantomimy  a
spoluhráči je musejí uhodnout. 

12+
let

3-16
hráčů

60
min.

D

Angry Birds
Rozzlobení

ptáci

Angry birds -  rozlobení  ptáci  je  desková hra,
kde střílíte za pomoci praku své Angry birds na
připravená prasátka.  
Stavějte,  střílejte  a  ničte  se  vzrušující
dovednostní. Hráči si vytáhnou kartu a postaví
stavbu  podle  obrázku.  Jejich  protivníci  pak
vypouštějí  naštvané  ptáky  ve  snaze  sestřelit
stavbu a prasátka a získat tak body.

5+
let

2-6
hráčů

10-20
min.

M

Bang! Bang!  -  karetní  hra,  která  vás  dostane!
Bang,  bang,  bang!  Bandité  honí  šerifa.  Šerif
pálí  po  banditech.  Odpadlík  kuje  pikle  chvíli
tam a zase tady. Kulky sviští kolem uší. A kdo z
hráčů  je  pomocník  šerifa,  připraven  za  něj
položit život? A kdo je bezcitný bandita, který
si přeje šerifův konec? Pokud to chcete zjistit,
taste své zbraně (tedy karty)! 

10+
let

4-7
hráčů

20-40
min.

M

BrainBox 
Moje první

obrázky

Desetiminutová hra na procvičení paměti aneb
co si zapamatujete za 10 vteřin? 
Moje první obrázky V kostce! 
Cílem vašeho dítěte bude nasbírat za 10 minut
co nejvíce karet.

5+
let

2+
hráčů

10
min.

M

BrainBox
Abeceda

Desetiminutová  hra  na  procvičení  paměti  a
učení abecedy, aneb co si  zapamatujete za 10
vteřin? 
V kostce! Abeceda 
Vaším  cílem  bude  za  10  minut  nasbírat  co
nejvíce karet jednotlivých písmenek abecedy.

4+
let

2-8
hráčů

10
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

BrainBox
Dinosauři

Desetiminutová  hra  na  procvičení  paměti  a
poznávání  dinosaurů,  aneb co si  zapamatujete
za 10 vteřin?
V kostce! Dinosauři 
Vaším  cílem  bude  za  10  minut  nasbírat  co
nejvíce karet jednotlivých dinosaurů.

8+
let

1+
hráčů

10
min.

M

BrainBox
Historie

Desetiminutová  hra  na  procvičení  paměti  a
historických událostí aneb co si zapamatujete za
10 vteřin?
Historie V kostce! 
Vaším  cílem  bude  za  10  minut  nasbírat  co
nejvíce karet jednotlivých historických událostí.

8+
let

1-8
hráčů

15
min.

M

BrainBox Svět Desetiminutová  hra  na  procvičení  paměti  a
států  světa  aneb  co  si  zapamatujete  za  10
vteřin?
Svět V kostce! 
Vaším  cílem  bude  za  10  minut  nasbírat  co
nejvíce karet jednotlivých států světa.

8+
let

1+
hráčů

10
min.

M

Cink! Junior Devět  různobarevných  klaunů  pobíhá  po
manéži. Většina z nich se směje a je veselá, ale
někteří jsou velmi smutní, protože někde ztratili
svůj  klobouček.  Pokaždé,  když  se  v  manéži
objeví dva úplně stejní usměvaví klauni, musíš
rychle zacinkat  na zvoneček. Ten, kdo to umí
nejrychleji, získá hodně karet s klauny. Vyhrává
ten hráč, který má na konci hry nejvíc klaunů.
Hra rozvíjí postřeh a rychlou reakci.

4+
let

2-4
hráčů

15
min.

M

Citadela Beze strachu, ale s mnoha ctnostmi se hráči v
převleku tajuplných postav vrhají do souboje o
nejcennější stavby. K tomu je potřeba pořádná
dávka  mazanosti,  protože  v  každém  kole
vklouznou hráči do nových rolí.
Kamenná  tvář  hráče  pokeru  také  není  k
zahození,  pokud  chce  hráč  jako  bystrý  lupič
nebo prohnaný kněz získat co nejvíce zlaťáků,
aby mohl vystavět co nejvíce honosných budov.
Hráč,  kterému  se  podaří  v  nejcennějších
budovách  nashromáždit  to  největší  bohatství,
vyhrává a stává se tak vládcem celé citadely.

10+
let

2-7
hráčů

45-60
min.

M

D



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Colorino Colorino  -  Barvy  a  tvary!  U této  hry  se  děti
zábavnou  formou  učí  poznávat  a  rozlišovat
různé  barvy  a  tvary.  Tři  herní  varianty,  které
jsou přiměřené věku dítěte, zaručují stále nové
podněty k soutěživosti a také spoustu legrace. 

3-6
let

1-4
hráčů

10-15
min.

M

Černé
historky

50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvol, 11
vražd, 12 sebevražd a jedno otrávené jídlo. Jak
se  to  vše  mohlo  stát?  Černé  historky  jsou
tajuplné,  pochmurné  a  zapeklité  detektivní
případy, které čekají na to, až je někdo vyřeší. 
Jen jeden z vás bude znát celou pravdu, ostatní
se k ní musejí dopátrat. 

12+
let

2+
hráčů

15
min.

M

D

Česko Junior Zábavná hra pro zvídavé Čechy. 
Hra obsahuje 1200  zajímavých otázek o ČR,
které umožní hrát  celým rodinám, včetně dětí
již  od  deseti  let.  Otázky  jsou  rozděleny  do
okruhů: lidé a společnost, příroda a geografie,
kultura  a  různé.  Během  hry  si  nejen  užijete
spoustu zábavy, ale také se o své zemi dozvíte
mnoho zajímavých informací. 

10+
let

2-6
hráčů

45
min.

M

Český film Zábavná hra pro fanoušky českého filmu.
Ponořte se do světa úspěšných filmů, pohádek a
seriálů  a  zavzpomínejte  si  na  známé  filmové
postavy a hlášky.               2 varianty hry
Ve  hře  Český  film  najdete  1800  zajímavých
otázek týkajících se českého filmu. Otázky jsou
rozděleny do okruhů: film do roku 1989, film
po  roce  1989,  tvůrci  a  herci,  večerníčky  a
pohádky,  filmové  hlášky  a  různé.  V  párty
variantě  hry  budete  předvádět,  popisovat  a
kreslit nejen postavy z filmů.

12+
let

2-6
nebo
4-12

hráčů

45-60
min.

D

Dixit Hra  plná  fantazie,  která  vás  nadchne!  Ve  hře
Dixit naleznete 84 krásně ilustrovaných karet.
Vždy jeden z  hráčů popíše  jednu svoji  kartu,
kterou  má  v  ruce,  a  ostatní  se  mezi  svými
kartami  snaží  najít  tu,  která  popisu  také  co
nejvíce odpovídá. Dixit je velmi jednoduchá hra
a také velmi chytlavá. Procvičíte si nejen vaši
fantazii, ale i logické uvažování a představivost.

8+
let

3-6
hráčů

30
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Duhový závod Hra  Duhový  závod  nabízí  netradiční  herní
zážitek.  Nakloněný  herní  plán  vám  připraví
stejné dobrodružství jako opravdová hora. 
Duha se roztříštila na spoustu malých duhových
kuliček,  které  spadly  do  křišťálového  jezera.
Aby se z kuliček zase mohla stát duha, musejí
teď projít náročnou cestu přes hory až do moře. 
Kdo se jako první dostane přes horu do moře?

4+
let

2-4
hráčů

10-20
min.

M

Duchová v
koupelně

Duchová v koupelně je postřehová hra. Ve hře
je  5  různých  dřevěných  předmětů  -  bílá
duchová,  zelená  žába,  modrý  kartáč,  červený
ručník  a  šedá  vana.  Na  kartách  jsou  obrázky
těchto předmětů, ovšem ne vždy ve správných
barvách.  Cílem  hry  je  po  otočení  karty  co
nejrychleji sebrat správný předmět. 

8+
let

2-8
hráčů

20
min.

M

Hobit Hobit  Bilbo  Pytlík  a  třináct  trpaslíků  se
vydávají  na  cestu  k  pokladu,  který  byl
trpaslíkům ukraden.  Poklad  hlídá  drak  Šmak,
ale nejenom toho musí družina přemoci. Cestou
na ně čeká mnoho nebezpečných dobrodružství:
budou muset přemoci Skřety, setkat se s Vrrky i
obřími  pavouky.  V této  rodinné  hře získáváte
zkušenosti  a  sílu,  kterou  pak  využijete  v
dobrodružstvích, které na vás čekají. Hráči zde
nehrají  proti  sobě,  ale  všichni  společně  pro
dobrou věc.  Vítěz hry  je  ale  ten,  kdo nasbírá
největší část pokladu trpaslíků.

10+
let

2-5
hráčů

45
min.

D

Jenga Hra  Jenga  (Věž)  je  napínavá  hra,  při  které
otestujete vaši šikovnost a trpělivost.  Na stole
se  postaví  věž  ze  všech  kamenů  a  hráči  se
střídají  v  pořadí  a  postupně  se  snaží  opatrně
jeden  kámen  z  věže  vytáhnout,  aniž  by  věž
spadla.  Kostka jim určí,  kterou barvu kamene
mají  právě  tahat.  Poté,  co  kámen  vytáhnou,
položí  jej  opět  nahoru  na  věž.  Komu  věž
spadne, prohrál!

6+
let

2+
hráčů

20
min.

M

Knížata z
Katanu

Na Katanu se stále něco děje. Konají se trhy,
ostrovem  cestují  kupci  a  všude  se  to  hemží
zrádci a špeluňkami. Ponořte se do napínavého
života  katanských  knížat  a  prožívejte  s  nimi
jejich osudy. 
Karetní hra pro dva.

10+
let

2
hráčů

30-75
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Kuřecí
olympiáda

Na dvoře je boží dopuštění!!! Kuřecí olympiáda
je zábavná hra, která vyžadují od malých hráčů
především  dobrou  paměť.  Totiž  jen  kuře  s
dobrou pamětí vytrhá pírka ostatním kuřátkům
a zvítězí tak v této disciplíně kuřecí olympiády. 

4+
let

2-4
hráčů

15-20
min.

M

Lady Alice Lady  Alice  je  detektivní  hra  plná  dedukce,
blafování a matoucích stop. 
Sherlock  Holmes  si  pro  vás  připravil  případ
zmizení  badatele  Henry  Mortona  v  Londýně.
Jednu  stopu  ze  čtyř  se  na  začátku  případu
dozvíte, ale přijdete i na ty zbývající dříve než
ostatní  detektivové?  Naštěstí  můžete  ostatní
mást falešnými stopami, ale pozor, i oni mohou
klamat vás! 

8+
let

3-5
hráčů

30
min.

M

Moje první
hra

Moje první hra je určena pro hraní malých dětí
spolu  s  rodiči.  Děti  si  při  hře  procvičují
základní  dovednosti:  poznávání  barev,
předvádění  jednoduchých  pohybů,
napodobování zvuků zvířat, apod. 
Krteček by si  chtěl  hrát,  ale  kamarádi  se  mu
rozutekli  po  louce.  Pomozte  mu  ztracené
kamarády najít! 

3+
let

2-3
hráčů

15
min.

M

Monopoly ČR Monopoly je klasická společenská desková hra
z  třicátých  let,  kterou  jistě  není  třeba  dlouze
představovat. Hráči postupně kupují jednotlivé
ulice  a  staví  na  nich  svoje  hotely.  Ty  jim
přinášejí  zisky  v  dalších  kolech,  kdy  je
navštěvují  ostatní  hráči.  Zbankrotující  hráč
vypadává ze hry, kdo zůstane jako poslední ve
hře, vyhrává. 

8+
let

2-6
hráčů

60-
120
min.

M

Ostrov
pokladů

Ostrov  pokladů  je  takové  jiné,  zábavnější
pexeso.  Hráči  musí  mít  dobrou  paměť,  aby
postoupili blíže k ostrovu pokladů a zmocnili se
cenné truhlice. Jen s pamětí si však v této hře
nevystačí. Je třeba zapojit i logické myšlení! 
Systém  hry  Ostrov  pokladů  je  důmyslně
propracován. 

6+
let

2-4
hráčů

20
min.

M



Název hry Popis Věk Počet
hráčů

Doba
hraní

Umí
stění

Party Alias V této  hře  vysvětlujete  ostatním spoluhráčům
význam  slov  pomocí  jiných  výrazů,  takže
používáte  například  synonyma,  protiklady  a
nápovědy. Na prémiových polích na vás čekají i
jiné  úkoly:  předvádění  zvířat  či  povolání,
hledání  vhodných  rýmů,  popisování  slavných
osobností nebo hledání co nejvíce slov na jedno
písmeno. 

11+
let

4+
hráčů

45
min.

M

Scrabble Každé  slovo  se  počítá,  když  hrajete
nejpopulárnější slovní hru na světě.
Scrabble je slovní hra s písmenky a slovy, která
se postupně skládají na hrací plán podobně jako
křížovka. 

10+
let

2-4
hráčů

90
min.

M

Superfarmář Hra  Superfarmář  procvičuje  počty,
předvídavost, plánování i odhad rizika, což jsou
dnes  mimořádně  užitečné  dovednosti.  Jako
správný  Superfarmář  se  zabýváš  chovem
domácích zvířat. Tvé stádo se neustále rozrůstá,
ale pozor! Kolem se potulují liška a vlk a tvá
zvířata se mohou stát jejich snadnou kořistí.

7+
let

2-4
hráčů

45-60
min.

M

Twister Hra,  která  vaše  tělo  určitě  zauzluje!  Náhoda
určuje,  kterou  část  těla  máte  kam  posunout.
Levá noha na červené pole, ruka na modré, ale
pozor!  Váš  soupeř  už  skoro  leží  pod  vámi!
Poslední, kdo se udrží na nohou, vyhrává! 

6+
let

2+
hráčů

10
min.

M
D

Ubongo
Junior

Ve hře Ubongo Junior se všichni hráči najednou
snaží sestavit skládačku z barevných dílků, na
kterých  jsou  roztomilá  zvířátka.  Kdo  zadání
složí  jako  první,  zvolá:  „Ubongo!“  a  bude
odměněn  drahokamy  z  pytlíku.  Hráč,  který
během hry nasbírá nejvíce drahokamů, zvítězí. 

5+
let

2-4
hráčů

20
min.

M

Zdroj popisu her a obrázků:
www.modernihry.cz
www.svet-her.cz

Vysvětlivky:
M – oddělení pro děti a mládež
D – oddělení pro dospělé čtenáře

http://www.svet-her.cz/

