KATALOG

DESKOVÝCH HER
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

6 bere!
Počet hráčů: 2 - 10
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
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.
Vyhrává ten hráč, který na konci hry posbírá co nejméně karet a má tedy nejmenší stádo
šílených krav.

7 divů světa: Duel
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Každý hráč má k dispozici 4 divy, které může dostavět. Zároveň jsou ve hře 3 způsoby, jak
vyhrát. Můžete hru ukončit okamžitým vojenským vítězstvím, ziskem 6 stejných vědeckých
symbolů nebo klasicky na body.

Activity Junior
Počet hráčů: 4 - 12
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Jednotlivé týmy se pokoušejí uhodnout šikovnou pantomimou, popisem nebo kreslením
pojmy znázorněné na kartách a postoupit tak po dráze hry. Vyhrává tým, který se nejdříve
dostane na cílové políčko.

Auto blok
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Logické hry
Ve hře Auto blok se stáváte velitelem dramatického policejního zásahu. Vaším úkolem je
zkoordinovat jednotky v policejních vozech tak, aby obklíčily prchajícího zločince,
zablokovaly všechny únikové trasy a zločince zatkly.

Banana Matcho
Počet hráčů: 3 - 6
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Kostkové hry
Cílem hry je dostat se na základě kostkových duelů co nejrychleji na vrchol stromu a získat
koš s ovocem. Vítězem se stává nejrychlejší hráč, kterému ale zároveň přeje štěstí.

Bang!
Počet hráčů: 4 – 7
Hrací doba: 20 – 40 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Pravá přestřelka z Divokého západu. Šerif honí bandity, bandité střílí po šerifovi. Šerifovi
pomocníci brání šerifa a jsou připraveni pro něj položit život. Kulky sviští kolem uší a vy
musíte zjistit, kdo je kdo. Kdo z hráčů je pomocník šerifa? Kdo je bezcitný bandita? A kdo je
odpadlík, který to hraje na obě strany tak, aby se stal novým šerifem?

Biatlonmánie
Počet hráčů: 2 – 8
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Hra, která Vám umožní vyzkoušet si biatlon se vším, co k němu patří. Zažijete náročná
stoupání, rychlé sjezdy, napětí na střelnici i nervydrásající cílovou rovinku na trati světové
úrovně v Novém Městě na Moravě.

Bílé historky
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 2 – 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Bílé historky vás naplní děsem a naženou vám husí kůži. Setkáte se se zámeckými strašidly,
upíry a tajuplnými úkazy. Budete potřebovat odvahu a rozhodnost, ale i logické uvažování,
neboť občas mívají strašidelné jevy zcela neškodné vysvětlení.

Blafuj!
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Myslíte si, že umíte dobře odhadnout, kdy vám soupeř lže? Úkolem hráčů je posílat
protihráčům nechtěné karty a pokusit se je „oblafnout“. Prohrává hráč, který jako první
nasbírá 4 karty stejného hmyzu. Všichni ostatní hráči vítězí.

Bukanýři
Počet hráčů: 3 - 5
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Opravdová pirátská hra, kde se hráči stávají bukanýry na moři a snaží se získat, vlastně
„ukrást“ co největší poklad. Nic není ale jednoduché a taktika je pro tuto hru velmi důležitá.

Carcassonne
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 35 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí
kolem města 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. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na
jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání.

Cardline: Svět zvířat
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Vědomostní hry
Hráči mají kartičky se zvířaty a snaží se odhadnout, kolik měří, váží, nebo kolika se dožijí let.
Zvířata postupně tvoří řadu poskládanou podle některého z těchto údajů a přidat další kartu je
čím dál víc těžší.

Cestujeme po hradech a zámcích
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Společenské hry
Hra provede hráče po krásách českých zámků a hradů. Vydáte se na výlet pěšky, na motorce
nebo v autě, dozvíte se leccos z historie a dostanete i několik tipů na skutečné výlety. Cesta
ale vždycky něco stojí. Musíte si tak hlídat své výdaje, občas můžete nějaké peníze i vydělat.

Cink!
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Karetní hry
Zkuste si představit, že před vámi leží obrovská mísa ovocného salátu. Pomocí karet můžete
vytvořit velmi pestrý salát, ale body získá jen ten, kdo první uvidí 5 odkrytých stejných druhů
ovoce a jako první zazvoní na zvoneček.

Cirkus na kolečkách
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Cirkus na kolečkách je rodinná hra, ve které je vašim cílem vytvořit vláček se zvířaty s
nejvyšší bodovou hodnotou. Hráči se snaží kupovat vagóny se zvířátky, aby je mohli připojit
do svého vlaku. Nestačí však nové vagóny jen správně koupit, ale musíte je i napojit podle
pravidel. Spojit k sobě lze jen stejný druh zvířat nebo zvířata o stejné hodnotě. Hra končí,
jakmile se někomu podaří dosáhnout cílového skóre.

Citadela + Citadela Temná země
Počet hráčů: 2 – 7 (s rozšířením až 8)
Hrací doba: 60 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
V této karetní hře hraje hráč v každém kole roli jiné postavy žijící ve středověkém městě.
Svou roli se snaží maximálně utajit. Cílem je vybudovat si své město s co největším počtem
staveb vysoké hodnoty.

Cortex
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Postřehové hry
Postřehová hra, u níž se mění pravidla podle karty, která se zrovna otočí. Jednou hledají hráči
na obrázku shodný pár, jindy cestu vedoucí z bludiště nebo nejvíce stejných symbolů. Stejně
jako u ostatních postřehových her i tady jde o rychlost.

Černé historky 2
Počet hráčů: 2 - 15
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Karetní hry
Karetní a detektivní hra s tématem zločinů a mysteriózních úmrtí. Jeden z hráčů zná celý
příběh zločinu a ostatním řekne jednu větu, která slouží jako vodítko. Další hráči potom musí
pomocí otázek, na které smí hráč, který zná příběh, odpovídat jen ano a ne, rozmotat celý
případ.

Černý Petr – Veselé obrázky
Počet hráčů: 3 – 6
Hrací doba: 5 minut
Věk: od 3 let
Kategorie: Karetní hry
Klasická karetní hra Černý Petr s motivy zábavných obrázků. Posbírejte co nejvíce dvojic se
stejným symbolem a dejte pozor, aby Černý Petr nezůstal v ruce právě vám.

Červená karkulka
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: 4 – 7 let
Kategorie: Logické hry
Pomůžete Karkulce najít cestu k babiččině chaloupce? Umístěte Karkulku, stromy a
chaloupku na hrací desku a vytvořte lesní pěšinku vedoucí k babiččině chaloupce. Hra má i
těžší variantu se zákeřným vlkem.

Česko junior: Otázky a odpovědi
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Vědomostní hry
Cílem hry je správně zodpovědět otázky na kartičkách a díky správným odpovědím se dostat
do cíle hry. Otázky se týkají České republiky a jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé a
společnost, příroda a geografie, kultura a různé.

Člověče, nezlob se: na cesty
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Společenské hry
Cílem hry je dopravit všechny vlastní figurky do cíle. Komu se to podaří jako prvnímu,
vyhrává. Pohyb figurek zajišťuje kostka s body.

Dávej bacha!
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Společenská hra, která seznamuje děti s prvními životními nástrahami a názorně ukazuje, jak
si s nimi poradit. Děti se naučí nezbytné opatrnosti, dozvědí se, na co si dát pozor při hraní,
sportování, při kontaktu s nebezpečnými nebo neznámými látkami, jak se chránit a u koho
hledat pomoc.

Den a noc
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 5 minut
Věk: 3 – 6 let
Kategorie: Logické hry
Logická hra pro jednoho hráče, ve které je potřeba podle vzoru ze zadání poskládat správně
dílky stavebnice tak, aby vznikl správný obrázek.

Detektivka: Krvavě rudé růže
Počet hráčů: 1 – 6
Hrací doba: 60 minut a více
Věk: od 12 let
Kategorie: Logické hry
Kooperativní vyšetřovací hra s trojrozměrně zobrazeným místem činu. Hráči budou mít za
úkol vyřešit tajemný případ. Hraním karet budou sdílet informace a jejich odhazováním se
pak zbavovat falešných stop. Bude třeba diskutovat případ s ostatními hráči, vytvářet
hypotézy, dedukce a ve výsledku tak přijít s řešením celého případu.

Detektivka: Pohled ducha
Počet hráčů: 1 – 6
Hrací doba: 60 minut a více
Věk: od 12 let
Kategorie: Logické hry
Kooperativní vyšetřovací hra s trojrozměrně zobrazeným místem činu. Hráči budou mít za
úkol vyřešit tajemný případ. Hraním karet budou sdílet informace a jejich odhazováním se
pak zbavovat falešných stop. Bude třeba diskutovat případ s ostatními hráči, vytvářet
hypotézy, dedukce a ve výsledku tak přijít s řešením celého případu.

Dinosauři: Tajemné ostrovy
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Logické hry
V této hlavolamové hře je potřeba oddělit býložravce od masožravců pomocí částí ostrovů.

Dixit
Počet hráčů: 3 - 6
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Jeden z hráčů se stane vypravěčem - vybere si tajně jednu kartu z ruky a na základě jejího
obrázku řekne nějaký příběh, třeba i jednu větu, jedno slovo nebo zvuk, které se pojí k této
kartě. Ostatní hráči se pokusí najít mezi svými kartami tu, která nejlépe vystihuje vypravěčův
příběh. Hráči pak skrytě tipují, která karta je vypravěče a nejlépe tak vystihuje řečený příběh.

Dixit: Odyssey
Počet hráčů: 3 – 12
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Jeden z hráčů se stane vypravěčem - vybere si tajně jednu kartu z ruky a na základě jejího
obrázku řekne nějaký příběh, třeba i jednu větu, jedno slovo nebo zvuk, které se pojí k této
kartě. Ostatní hráči se pokusí najít mezi svými kartami tu, která nejlépe vystihuje vypravěčův
příběh. Hráči pak skrytě tipují, která karta je vypravěče a nejlépe tak vystihuje řečený příběh.
Třetí díl fenoménu Dixit, hratelný samostatně.

Doba kamenná junior
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Strategické hry
Hráči se ocitnou v pravěku, kde se svým kmenem musí sbírat suroviny a stavět budovy.
Vyhrává hráč, který bude nejlépe hospodařit se svými surovinami a jako prvnímu se mu
podaří postavit tři chýše.

Dobble: Auta
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Postřehové hry
Hráči se snaží co nejrychleji najít stejný obrázek mezi dvěma kartičkami. V této verze hry se
hráči setkají s obrázky z animované pohádky Auta.

Dobble: Harry Potter
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Postřehové hry
Hráči se snaží co nejrychleji najít stejný obrázek mezi dvěma kartičkami. V této verze hry se
hráči setkají s obrázky z knih a filmů Harry Potter.

Dobble: Hledá se Dory
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Postřehové hry
Hráči se snaží co nejrychleji najít stejný obrázek mezi dvěma kartičkami. V této verze hry se
hráči setkají s obrázky z animované pohádky Hledá se Dory.

Dobyvatelé vesmíru
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 – 60 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, ve které se hráči stávají dobyvateli vesmíru. Hra se skládá z několika kol a každé kolo je
podle volby karet hráčů jiné. Během kola může dojít k jedné ze 4 z možných událostí:
průzkum, rozvoj, osídlování, spotřeba nebo produkce. Minimálně jedna fáze je vždy
vynechána. Vítězem hry se stává hráč, který má na konci hry nejvíce vítězných bodů.

Domino: na cesty
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Společenské hry
Domino je jedna z nejrozšířenějších her na světě. Kameny jsou v půlce rozděleny čarou a na
každé straně je vyobrazen určitý počet teček. V klasické variantě hry hráči střídavě pokládají
kameny tak, aby přikládané hodnoty kamene odpovídaly již položeným kamenům. Vyhrává
ten hráč, který se zbaví všech svých kamenů.

Dostihy a sázky
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 60 minut a více
Věk: od 10 let
Kategorie: Společenské hry
Hráči pohybují ve stylu Člověče, nezlob se figurkami dle hodů kostkou. Na herním plánu jsou
vyobrazení koně v různobarevných stájích. Hráči je nakupují a obchodují mezi sebou. Usilují
o zkompletování stájí tvořených koňmi jedné barvy. Takové koně je pak možno přihlašovat
do dostihů a každý hráč, který na poli závodícího koně skončí, platí majiteli určitou (často
nemalou) sumu peněz.

Dračí srdce
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, ve které se před vašima očima bude rozvíjet příběh z doby, kdy nad všemi národy měl
ochrannou ruku Velký drak. Nic ale netrvá věčně a přišli další, kteří chtějí vládnout. Pomocí
karet můžete ovlivnit příběh, který se před vámi rozvíjí.

Duha: Hra na barvy
Počet hráčů: 1 - 6
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 3 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Několik variací her s hrací sadou, která obsahuje hrací desku a barevné žetony s různými
motivy. Hra učí děti poznávat jednotlivé barvy.

Duch!
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Postřehové hry
Hra prověřuje rychlost reflexů. Na hrací ploše leží červené křeslo, zelená lahev, modrá
knížka, šedá myš a bílý duch. Hráčův úkol spočívá v obracení karet, na kterých jsou
namalované dvě věci v různých barvách. Často ale nekorespondují s barvou figurky. Hráč
musí uchopit předmět, který na kartě není a jehož barva tam také není. Na některých
kartičkách ale je správná kombinace, potom hráč musí chytit tu!

Duchová v koupelně
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Postřehové hry
Pokračování populární hry Duch. Hra obsahuje pětici nových předmětů a s tím souvisejících
karet, která prověří postřeh hráčů. Hru lze hrát samostatně nebo kombinovat s původním
Duchem.

Fantom
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 40 – 60 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Spletí uliček starého města Prahy se proplétá tajemný Fantom a uniká pětici detektivů, kteří
jdou po jeho stopách. Dokážete odhalit jeho další krok dříve, než jej sám udělá?

Ferda – čísla
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: 3 – 5 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Puzzle s tématem Ferdy mravence, díky kterým se děti zábavnou formou naučí počítat. Hra
obsahuje různé úrovně obtížnosti.

Galaxy Trucker
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 60 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Vesmírné dobrodružství plné nečekaných zvratů. Hra se skládá z několika fází. Nejdříve si
každý hráč pomocí stavebních dílů postaví vlastní vesmírnou loď a pak už jej čeká
neobyčejné a nečekané vesmírné dobrodružství, ve kterém může získat nebo i ztrácet zboží a
posádku, utržit zásah lodi či bojovat s expanzí mimozemšťanů.

Goblíci jedlíci
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 5 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Strategické hry
Pokuste se srovnat své goblíky do řady. Otestujte svou paměť, logické myšlení, a své choutky
touto jednoduchou a svižnou strategickou hrou v duchu piškvorek, kde vaše mlsné figurky
mohou snadno sníst ty soupeřovy. Vítězí ten hráč, který jako první vytvoří řadu tří
roztomilých goblíků své barvy.

Gulo Gulo
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra, ve které se snaží rosomák Gulo Gulo získat vajíčka z hnízda. To však není tak
jednoduché. Už se mu to jednou podařilo a přistihla ho paní Supová a zavřela jej do bažiny.
Teď je potřeba najít cestu ven, ale zároveň je tak lákavé ukrást další supí vajíčko z hnízda.
Paní Supová se však pojistila a v hnízdě je nainstalovaný alarm. Kdo jako první zachrání
rosomáka z bažiny, vyhrává.

Halali!
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
Hra plná zvířat a lovu. Jeden hráč hraje za myslivce a dřevorubce, druhý za lišky a medvědy.
Cílem hry je ulovit nepřítele a neutrální účastníky lovné sezony. Všechny karty jsou
rozloženy na herním plánu lícem dolů a postupným odkrýváním a posouváním těchto karet se
hráči snaží ulovit co nejvíce různě bodovaných obyvatelů tohoto lesa.

Hanabi
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 25 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Karetní hra, při které mají hráči za úkol předvést co největší ohňostroj. Nevidí přitom ale své
karty a musí se spolehnout na nápovědy ostatních hráčů.

Heckmeck z žížalek
Počet hráčů: 2 - 7
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Kostkové hry
Stolní hra, ne nepodobná dominu, s kostkami, na kterých se občas místo čísla objeví žížala.
Každý hráč se stává ptáčkem a snaží se co nejvíce nasytit sám sebe. K tomu mu dopomohou
právě kostky a správný úsudek.

Hej! To je moje ryba!
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
V této deskové hře má každý hráč k dispozici několik figurek tučňáků, se kterými skáče ze
kry na kru, aby získal co nejlepší pozici a zároveň určitý počet ryb. Vítězem se stává hráč,
jehož tučňáci chytí během hry nejvíce ryb.

Hurá zmrzlina!
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Zručnostní hry
Hráči musí co nejrychleji přeskládat barevné kopečky a kornouty podle kartiček zadání, ale
nic nesmí spadnout! Kdo bude nejrychlejší?

Hvězdokupy
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 20 minut
Věk hráčů: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Každý hráč má karty se souhvězdími, které se potom snaží vytvořit umisťováním a
přesunováním žetonů po hracím plánu. Hru je po nasvícení herních dílů možné hrát i potmě.

Chňapni pejska
Počet hráčů: 1 - 5
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Každý hráč si namátkově vybere kartu pejska a nechá si ji schovanou v ruce. Na stůl se
vyskládají karty s různými pejsky, které se určitými detaily liší. Na povel začnou všichni hráči
zároveň sbírat pejsky, kteří jsou podobní těm jejich. Vyhrává hráč s co největším počtem
karet.

Indovina Chi: Hádej kdo
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Jsi muž? Jsi žena? Máš dlouhé vlasy? Desková hra Hádej kdo má rozšířené možnosti, ale
základní princip zůstává stále stejný – cílem hry je uhádnout obrázek osoby protihráče dříve,
než on uhádne ten váš. Ptejte se otázkami, na které lze odpovědět pouze ano či ne.

Jungle Speed
Počet hráčů: 2 - 10
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, která rozvíjí pozornost a přesnost. Hráči mají před sebou každý svou hromádku karet,
postupně je otáčí a hledají dvě karty, které jsou stejné. Ti, kteří otočí shodné karty, se snaží co
nejdříve získat totem, který leží na stole. Kdo jej dřív uchopí, stane se na krátkou dobu
vítězem a předá své otočené karty méně úspěšnému protihráči. Opravdové vítězství je to však
až ve chvíli, kdy se některý z hráčů zbaví všech svých karet.

Jurasik
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Karetní hry
Objevte a vykopejte kosti dinosaurů a staňte se novými paleontology v této rychlé karetní hře.

Karibik
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Strategické hry
Objevte jako námořníci v 18. století karibskou oblast a získejte co nejvíce pokladů, které
převáží pirátské lodě z bohatých přístavů. Jestli bude poklad váš nebo ne závisí na vašem
nadání pro taktiku a schopnosti zakrýt svůj záměr.

Katamino Duo
Počet hráčů: 1 - 2
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 3 let
Kategorie: Logické hry
Logická hra, která má za cíl rozvíjet základy prostorové představivosti. Hráči se snaží
poskládat geometrické obrazce různých tvarů do určitého omezeného území.

Klany
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Desková hra, která je variací na známou hru Dáma, přináší nový pohled, jak se dá hýbat
s kameny (vesnicemi) na hrací desce. Do poslední chvíle nevíte, jestli vyhráváte vy nebo
soupeř.

Kloboučku hop!
Počet hráčů: 1 - 2
Hrací doba: 10 – 15 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Společenské hry
Hra je na podobném principu jako šipky, tady ale s kloboučky, kterými se hráči musí trefit do
terče. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Královské rošády
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hráči v roli šlechticů na královském dvoře soutěží o získání největšího vlivu. Snaží se
dosáhnout co největšího účinku kombinováním karet, které mají různé vlastnosti a moc. Hra
plná intrik, překvapení a zvratů. Vítězem a nejmocnější postavou královského dvora se stane
jen ten, kdo dokáže předvídat tahy svých soupeřů a rychle na ně reagovat.

Kris Kros
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Tradiční desková hra, která se podobá křížovce. K sestavování slov na herním plánu se
používá jednotlivých písmen, která jsou součástí hry. Úkolem je umístit tato písmena na
příslušná pole herního plánu. Hráči jsou hodnoceni za kompletní sestavení slova.

Krycí jména
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Společenské hry
Deduktivní asociační hra, ve které hráči hledají podle asociací skryté agenty pod jejich
krycími jmény. Na stole se rozloží 25 krycích jmen a hraje se na týmy. Hlavní špion dává
svému týmu jednoslovnou nápovědu. Agenti z jeho týmu se pak mezi krycími jmény snaží
najít taková, která se nějak vztahují k nápovědě. Pokud ale odhalí civilistu nebo nepřátelského
agenta, tah pro ně končí a hraje druhý tým.

Krycí jména: Obrázky
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Nová, samostatně hratelná verze hry Krycí jména. Hraje se velmi podobně, jen na kartičkách
na stole nenajdete slova, ale obrázky. V této verzi je tak většinou snadnější napovídat a
propojovat jednotlivé karty asociacemi.

Křečkovaná
Počet hráčů: 3 - 5
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hráči se snaží nasbírat co nejvíce karet stejných barev a včas si je schovat do své spižírny.
Vyhrává hráč, který má nejvíce karet ve svých zásobách ve spižírně, ale zároveň nejméně
karet v ruce.

Kuřecí olympiáda
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 15 – 20 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Společenské hry
Rychlá hra rozvíjející paměť. Odehrává se na dvorku, kde se kuřátka připravují na kuřecí
olympiádu. Kuřátka se pěkně vyšňořila, ale jakmile nějaké kuře předběhne jiné kuře, může
mu vytrhnout pírko. Vítězí ten, komu se podaří oškubat všechny spoluhráče.

Labyrinth
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Hráči mají za úkol najít v labyrintu cestu k obrázku z karet. Ale aby to nebylo tak jednoduché,
zdi a cestičky se pořád přemisťují, protože hráči mají k dispozici jednu volnou kartičku,
kterou si labyrint upravují podle své potřeby.

Lama
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Karetní hry
Cílem hry Lama je mít co nejméně trestných bodů. Trestné body se získávají za karty, které
zůstávají hráčům v ruce poté, co již nemohou dále hrát. Jedná se o jednoduchou karetní hru,
která má svižný spád a snadno vysvětlitelná pravidla. Hlavním principem je dorovnávání a
přebíjení karet, které jsou vyložené na stole.

Leo musí ke kadeřníkovi
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Rodinná kooperativní hra, ve které se hráči snaží dostat lva ke kadeřníkovi, než mu Bonobův
salón zavřou. Lev Leo se totiž rád zapovídá, třeba se lvicí Elzou, nebo jinými zvířecími
kamarády. Abyste zvítězili, budete potřebovat dobrou paměť, dokonalou spolupráci a
bezvadné plánování.

Lichopolo: Lichožrouti
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 8 – 10 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Lichožrouti mají jedno základní pravidlo: „Nikdy nevezmeš celý pár“. Poměř si svůj postřeh
nejen s nimi, ale i se svými soupeři a neber pár, vytvářej co nejrychleji ponožková lichopola.

Logix mini
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Logické hry
Logix je desková hra, v níž je důležitá taktika, představivost a štěstí. V průběhu hry si každý
hráč vylosuje svůj tajný kód, který se snaží složit z různobarevných kuliček. Při skládání se
současně snaží kazit plány protihráčů. Vyhrává ten, kdo dokáže nejlépe předvídat a má o
trochu víc štěstí.

Malý princ: Udělej mi planetu!
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 25 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hráči si postupně vybírají dílky planety, nebo dílky s postavou a vytváří z nich tu svojí
planetu. Hra trvá tak dlouho, dokud nepostaví všichni hráči svojí planetu sestávající z 16ti
karet v rastru 4x4. Na to vše dohlížejí nám tak známé postavy - Domýšlivec, Zeměpisec,
Hvězdář, Král, Lampář, Myslivec, Pijan, Obchodník, Zahradník a samozřejmě Malý Princ. A
právě tyto postavy rozhodují o tom, kolik kdo získá bodů za tu svojí planetu.

Mamma mia!
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Stáváte se kuchaři v italské pizzerii, máte k dispozici omezené přísady na pizzu a musíte
vyřídit objednávky. Kdo vyřídí více objednávek na pizzy "Bombastica", "Minimale",
"Monotoni", stává se nejlepším kuchařem, majitelem pizzerie a v neposlední řadě také
vítězem hry.

Medvěd Wrr
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Karetní hry
Karetní hra vycházející z dětské knihy „Medvěd Wrr: Po přečtení zavřít“. Vžijte se do kůže
medvěda Wrr a zabraňte proradným pirátům uskutečnit jejich velkolepý plán na ovládnutí
knižního světa! Prozkoumejte nekonečný vesmír, Divoký západ či rozbouřené moře a
zkompletujte knihařský stroj dříve, než se to podaří kapitánu Crabsonovi.

Micro Monsters
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Strategické hry
V této jednoduché hře plné dobrodružství se hráči ocitají ve středu galaxie, kde obíhají
malinké asteroidy kolem malinkého slunce. Na jedné planetě – Ares, žijí podivné
mikroskopické bytosti – Turboželvy, Autogátoři, Medvěďáci a Rybouni. Cílem hry je
uchránit svoji bránu před nežádoucí invazí. Hra je postavena na šikovnosti a obratnosti hráčů.
Pomocí speciálního vystřelovače můžete pohybovat bytostmi nebo využívat jejich speciální
schopnost. Výběr vám určí kostka. Vyhrává hráč, jehož brána zůstane nejdéle ve hře.

Minecraft: Únikovka
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Logické hry
Když se s kamarády připojíte ke svému oblíbenému serveru, zjistíte, že hrajete Nemilosrdnou
hru. Všude se to jen hemží moby! Vyřešte záhady a odhalte viníka, co má všechno na
svědomí. Máte na to 45 minut, ani o minutu navíc!

Moje první Česko
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Vědomostní hry
Cílem hry je správně zodpovědět otázky na kartičkách, které si vyberete na základě hodu
kostkomatem (speciální kostkou). Kdo správně odpoví, může vyzkoušet své štěstí v pexesu.
Vítězí ten, kdo získá nejvíce dvojic pexesa.

Monster Park
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Stávají se z vás manažeři nově vznikajících parků příšer. Snažíte se kupovat karty
prapodivných tvorů obývajících různá prostředí a vylepšujete svůj park tak, abyste splnili co
nejvíce požadavků náročných návštěvníků. To však vyžaduje rozumné hospodaření
s rozpočtem. Dynamická hra, která učí děti strategicky myslet, odhadovat riziko, plánovat i
operativně měnit cíle.

Munchkin
Počet hráčů: 3 – 6
Hrací doba: 1 – 2 hodiny
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Cílem hry je projít se svoji postavou přes 10 herních úrovní a dosáhnout té nejvyšší. Úrovně
hráči získávají zabíjením nestvůr v podzemí, prodáváním svého vybavení nebo získáním
bonusových karet. V průběhu hry si cestu k poslední úrovni znepříjemňují i hráči mezi sebou,
například sesíláním různých kleteb.

Myší cestičky
Počet hráčů: 1 - 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Karetní hry
Úkolem hráče je dostat svou myšku k sýru a přitom ji nezahnat do pastičky. Hráči však na
začátku hry nevědí, kde ze dvou možných pozic se ukrývá sýr a kde pastička.

Na drátě
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Karetní hry
Jednoduchá karetní hra, která ze všeho nejvíc procvičuje paměť. Cílem hráčů je sbírat karty
s různobarevnými ptáčky a vytvářet z nich hejna. Každá karta je oboustranná a na každé
straně je zobrazen jiný počet ptáčků nebo ptáčci v jiné barvě. Hráči kartičky otáčejí, snaží se
zapamatovat, kde bylo kolik ptáčků v jaké barvě a díky tomu sbírat přesně ty ptáčky, které
právě potřebují.

Na palmě
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, ve které se snaží rajky každého hráče dosáhnout co nejlepších míst na palmě.
Nejsnadnější to mají největší ptáci, ale malí se také nedají. Taky se však občas objeví tygr a
ten přemůže i toho nejsilnějšího ptáka. Každá karta rajky má bodovou hodnotu. Hra končí po
dvou kolech, vítězí hráč s více body.

Nešťourej se v nose!
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 3 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Společenská hra, která je průvodcem základů etiky pro nejmenší.

Niagara
Počet hráčů: 3 - 5
Hrací doba: 30 – 45 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Dobrodružství pro odvážlivé hledače drahokamů nedaleko Niagarských vodopádů. Cílem je
sesbírat od každého kamene jeden druh (nebo určitou kombinaci kamenů) a nenechat se
strhnout vodním živlem.

Noe
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Karetní hry
Zábavná hra, ve které se z každého hráče stává biblický hrdina Noe, který musí zachránit
zvířata před potopou světa. To však vůbec není jednoduché, při naloďování je třeba brát
v potaz váhu zvířat, od jednoho druhu musí být pár a podobně.

Nox
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Rychlá karetní hra, ve které se hráči stávají zlomyslnými duchy, kteří tráví noc na tajuplném
hradě a čas si krátí hraním hry „Nox“. Každý hráč se snaží překvapit a hlavně přelstít ostatní a
zároveň získat správný druh karet s maximálním počtem bodů. Matematika a kombinatorika
je nedílnou součástí této hry.

Origin: Počátek lidstva
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Ve hře si všichni hráči zahrají na první obyvatele světa. Budou se moci podílet na objevování
světa. Budou se moci podílet na objevování a osídlování prvních území naší planety a
pomohou také rozvoji lidstva. Cílem hráčů je získat co nejvíce bodů za splnění cílů, za
lovecké žetony, žetony úžin a inovace.

Osadníci z Katanu
Počet hráčů: 3 - 4
Hrací doba: 75 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Staňte se odvážnými mořeplavci, kteří zakotví u neznámého ostrova Katan. Založte své
vlastní kmeny a vesnice a začněte s ostatními spoluhráči rozvíjet výměnný obchod, abyste
přežili. Ti nejlepší a nejúspěšnější mají možnost stát se vládci Katanu.

Osadníci z Katanu: junior
Počet hráčů: 3 – 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Strategické hry
Dětská verze populární hry. Všichni hráči se stávají dobyvateli nového území, na kterém se
snaží co nejrychleji postavit svých sedm pirátských doupat. Komu se to podaří jako prvnímu,
vyhrává. Součástí hry je také samozřejmě získávání zásob a obchodování.

Osobnosti 20. století: vědomostní pexeso
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Vědomostní hry
Klasické pexeso, jen se místo dvou shodných obrázků hledají dvě informace, které k sobě
patří. Pro zjednodušení a kontrolu správnosti obsahují shodné karty číslo.

Padající opičky
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Zručnostní hry
Hra je zaměřena na postřeh a koordinaci pohybů. Cílem hráčů je vytáhnout z kmene co
nejvíce paliček s opičkami tak, aby žádná nespadla. Ty, které spadnou, se stávají trestnými
body. Vyhrává hráč, který má na konci hry nejméně trestných bodů, tedy nejméně opic.

Pandemic: Dokážeš zachránit lidstvo?
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Lidstvu hrozí globální katastrofa – útočí na něj čtyři smrtelné choroby! Vy jako členové
profesionálního mezinárodního týmu máte za úkol udržet šíření chorob pod kontrolou a co
nejrychleji vyvinout účinné léky. Budete cestovat po celém světě, ošetřovat nakažené pacienty
a hledat zdroje pro vývoj potřebných léků. Musíte spolupracovat jako sehraný tým –
Pandemic je kooperativní hra, ve které buď všichni společně vyhrajete, nebo společně
prohrajete. Čas neúprosně běží, infekce se šíří, vypuknutí pandemie hrozí každým okamžikem
více a více. Dokážete včas vyvinout lék proti každé ze čtyř smrtelných nákaz?

Paní Pavouková
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: cca 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Postřehové hry
Hra na postřeh a rozvoj motoriky. Všichni hráči se snaží pomocí speciálních kleští zachránit
hmyz z pavučiny, kterou hlídá paní Pavouková. Ztráta některého hmyzu ji neprobudí, ale
naopak, některý chybějící kus ji může probudit a pak je potřeba mít se na pozoru.

Patchwork
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
Nejen šikovné švadlenky mají nyní jedinečnou možnost vytvořit během chvilky ze zbytků
látek a záplat tu nejkrásnější a nejhodnotnější přikrývku. Taková práce však vyžaduje kromě
spousty píle a času především úsporné nakládání se zásobou knoflíků. Se svou přikrývkou
dosáhne vítězství ten, kdo chytře zvolí a nejlépe zkombinuje vybrané záplaty.

Pátý přes devátý
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Veselá rodinná party hra, ve které se budete snažit propojovat věci, které zdánlivě nemají nic
společného. Co má společného vlk a narozeninový dort? Nebo mince a basketbalový míč?
Právě na to budete muset přijít a co nejrychleji se zbavit karet.

Pexetrio: Státy a jejich symboly; Z pohádky do pohádky
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 15 – 25 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Paměťová hra podobná pexesu. Rozdíl je v tom, že hráči hledají nikoliv dvojici, ale trojici
obrázků, které k sobě patří. Aby to nebylo zase tak obtížné, jsou kartičky označené
identifikačními znaky, podle kterých hráči jednoznačně poznají, které kartičky patří k sobě.
Hra rozvíjí nejen paměť, ale i vědomosti dětí. K půjčení jsou dva samostatné díly této hry, a
to na téma státy a státní symboly a pohádky.

Pexetrio Kids: Znáš ovoce a zeleninu?
Počet hráčů: 1 – 5
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 3 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Paměťová hra podobná pexesu. Rozdíl je v tom, že hráči hledají nikoliv dvojici, ale trojici
obrázků, které k sobě patří. Aby to nebylo zase tak obtížné, jsou kartičky označené
identifikačními znaky, podle kterých hráči jednoznačně poznají, které kartičky patří k sobě.
Hra rozvíjí nejen paměť, ale i vědomosti dětí.

Pictomania
Počet hráčů: 3 – 6
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 9 let
Kategorie: Společenské hry
Každý z hráčů si vytáhne kartu, na které je napsáno, co bude malovat. Všichni hráči potom
kreslí zároveň a při tom se snaží uhádnout, co malují ostatní.

Piráti: Schovej a najdi
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 5 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Logické hry
Logická hra pro jednoho hráče, ve které je potřeba vždy zakrýt pomocí čtyř plastových dílků
určitý počet lodí, pirátů, bárek a ostrovů… V zadání je vždy zaznačeno, co má zůstat odkryto
a pak už je na každém hráči, jestli se mu podaří naskládat dílky tak, aby vše vyšlo.

Pirátské kostky
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Kostkové hry
Nejtypičtější pirátská hra – kostky. Na žádné plavbě či setkání pirátů nad lahví lahodného
moku nesměly chybět. Cílem hry je hodit kostkami a získat tu nejlepší kombinaci… Body se
sčítají za každý hod a vítězem se stává ten, kdo jako první dosáhne 6 000 bodů.

Poklady Karibiku
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Logické hry
Parta přátel objeví při potápění v Karibiku vrak staré pirátské lodi a rozhodnou se ji
prozkoumat. V nedaleké podmořské jeskyni najdou blýskavou minci a začnou soutěžit, kdo
najde víc pokladů. Netuší však, že na ně čeká také hrůzostrašný žralok.

Port Royal
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 20 – 50 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
V přístavu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, že se vám podaří obchod vašeho života.
Neriskujte však příliš, nikdy nevíte, kde narazíte na piráty! Vydělané peníze musíte chytře
investovat, abyste zajistili přízeň guvernéra a admirálů a najali do svých služeb další užitečné
pomocníky. Jen tak bude váš vliv vzrůstat a vy si budete moci dovolit podniknout
dobrodružné expedice, které vám přinesou bohatství a slávu.

Poslední slovo
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Poslední slovo je jednoduchá a rychlá hra rozvíjející slovní zásobu. Začínající hráč vybere
nějaký objekt na jedné z karet a pojmenuje jej. Všichni hráči se pak na obrázcích svých karet
snaží co nejrychleji najít něco, co začíná posledním písmenem předchozího slova. Kdo se
zbaví karet jako první, je vítěz.

Princ a drak: Cestou necestou
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 5 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Logické hry
Hra pro jednoho, ve které je podle zadání potřeba sestavit cestu vždy od jednoho konkrétního
obrázku ke druhému pomocí čtverečků s cestami. Podmínkou je, že se musí vždy umístit
všechny čtverečky. Hra rozvíjí logické myšlení.

Přines si svou knihu
Počet hráčů: 3 a více
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Společenské hry
Z vaší staré oblíbené knížky se teď stane vaše oblíbená hra! Zvolte kartu zadání a pak rychle
listujte, abyste vyhověli zadání (a sudímu!) co nejvtipnějším příspěvkem. Najdete „směsný
titulek z bulvárních novin“ v nejnovějším bestselleru? A co „radu na rande“ ve své ohmatané
kuchařce?

Příšerky ze skříně
Počet hráčů: 1 - 6
Hrací doba: 10 minut
Věk: 3 - 8 let
Kategorie: Společenské hry
Kdo z vás se jako malý nebál jít sám do sklepa, do lesa nebo třeba sám usínat ve tmě bez
rozsvícené lampičky? Všude byli bubáci, kostlivci a příšery. Teď máte nejlepší možnost je
zahnat zpět tam, kam patří a stát se úspěšnými krotiteli příšerek.

Raz dva: Hra se sčítáním a odčítáním
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Dětská výuková hra zaměřená na procvičování jednoduchého sčítání a odčítání. Úkolem
hráčů házet kostkami, spočítat si, o kolik políček mají postoupit a takto projít celou krokodýlí
stezkou na herním plánu, kde jsou ve speciálních polích skryté různé zkratky.

Rej čarodějnic
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra, kdy hráči mají 3 figurky (čarodějnice) a závodí s ostatními, kdo bude první na
cílovém políčku. Do hry však vstupují ještě znamení každého klanu čarodějnic, která hráčům
mohou pomoci, ale i uškodit.

Rhino Hero
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 5 – 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Karetní hry
Vtipná dovednostní hra, ve které hráči staví z karet mrakodrap. Jejich úkolem je přikládat
papírové stěny a stropy, po kterých šplhá hrdina – nosorožec. A hráči se snaží postavit
mrakodrap tak, aby nosorožcovu váhu budova unesla.

Risk: Rovnováha sil
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 30 – 60 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Strategické hry
Hra pro pokročilé stratégy a vůdce. Každý hráčů se může připojit k některému ze světových
vojevůdců a vyzvat protihráče k boji o strategické území.

River Dragons
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 – 45 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Rodinná hra zasazená do atmosféry Orientu. Úkolem každého z hráčů je překonat záludnou
Dračí Deltu pomocí pokládání můstků vedoucích z ostrůvku na ostrůvek a dostat se tak do
cílové vesnice. Ten, kdo si nedá pozor, může spadnout do řeky a musí pak začít od začátku.

Rory’s Story Cubes: Příběh z kostek
Počet hráčů: 2 - 20
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Kostkové hry
Hra, která rozvíjí představivost a kreativitu dětí i dospělých. 9 Kostek, 54 obrázků, 10 miliónů
kombinací, nekonečné pohádky... Hoďte kostkami, podívejte se na obrázky, které vám padly
a vyprávějte pohádku.

Rush hour: Bláznivá křižovatka
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
Bláznivá křižovatka je dopravní hlavolam pro jednoho hráče. V různých zadáních se na hrací
desce objevují auta v různých barvách, které se mnou pohybovat jen určitým směrem. Mezi
nimi se snaží prosmýknout červené autíčko a dostat se z hrací desky ven.

Rybí trh
Počet hráčů: 3 – 5 hráčů
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Strategické hry
Desková hra, kdy se každý hráč stává prodejcem ryb na rybím trhu. Odhadnout, kdy koupit a
kdy prodat a jak to zařídit, aby se ryby nezkazily, to může jen opravdový obchodník. Vyhrává
ten nejbohatší hráč.

Řím
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 30 – 45 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hra pro dva hráče, která vás přenese do světa legionářů v Římě, do neklidu a neustálých bojů
o moc. Vaším úkolem je co nejlépe si vyložit karty a získat rozhodující počet bodů.

Sabotér
Počet hráčů: 3 – 10
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Strategické hry
V pátrání po zlatě se dostanete do zlatokopnického dolu. Náhle se vám zlomí krumpáč nebo
zhasne lampa. Sabotér udeřil! Ale kdo z okolních hráčů je Sabotér? Podaří se vám zlato
nalézt, nebo temné aktivity dovedou Sabotéra k cíli dřív? Hráč, kterému se podaří nasbírat
nejvíce kousků zlata, vyhrává.

Safari Bar
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hráči mají k dispozici dvanáctku zvířat, které se snaží protlačit do baru na velkolepý večírek.
Každé ze zvířat má specifické schopnosti, například skunk dokáže svým smradem vyhnat
další zvířata, hroch si prošlape cestu a pán tvorstva se dostane vždy na začátek řady. Ve hře
jde především o to, zahrát správné zvíře ve správnou chvíli a dostat jich do baru co nejvíce.

Safari: Schovej a najdi
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Logické hry
Hra pro jednoho hráče, ve které je potřeba vždy zakrýt pomocí čtyř plastových dílků určitý
počet slonů, lvů, zeber, nosorožců a antilop. V zadání je vždy zaznačeno, co má zůstat
odkryto a pak už je na každém hráči, jestli se mu podaří naskládat dílky tak, aby vše vyšlo.

Salamanca
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 45 – 60 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Desková hra, ve které hráči budují selské dvory, hrad a kláštery a sbírají dublony. Kromě toho
mohou vstupovat do služeb ostatních statkářů jako správcové a pobírat královský honorář.
Lákavé plány ovšem často zkříží spoluhráči a různé přírodní katastrofy.

Samurajský meč
Počet hráčů: 3 - 7
Hrací doba: 20 – 40 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
V zemi vycházejícího slunce chrání meče samurajů svého vládce Šóguna, jemuž se ninjové
všemi způsoby snaží rozvrátit impérium a svrhnout jej. Kdo zvítězí v tuhém boji, kde se občas
zaleskne katana a není jasné, kdo je na čí straně? Odhadněte své protihráče a vydejte se do
boje.

Santy Anno
Počet hráčů: 3 – 8
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Společenské hry
Hráči se ocitnou v roli opilého piráta, který ráno hledá svoji loď. Orientují se podle karet na
stole, které přikazují nebo zakazují jít na nějakou loď. Až všichni hráči zjistí, která loď by
mohla být opravdu ta jejich, označí si ji svoji značkou. Po označení všech lodí probíhá
vyhodnocení.

Sedm draků
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
V tajemném údolí uprostřed majestátných vysokých hor žije sedm 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!

Skákej!
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Logické hry
Pomůžete zajíčkům dostat se do bezpečí? Využijte ostatní zajíčky, muchomůrky a dokonce i
pohybující se lišky. Skákejte a skákejte, dokud se všichni zajíčci neschovají do nor.

Skull
Počet hráčů: 3 – 6
Hrací doba: 15 – 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Skull je hra pro lidi s pevnými nervy. Blafování a pokerové postupy jsou tu běžné a emoce
stoupají. Zahrávejte své žetony, tvrdě licitujte a bojujte o vítězství.

Slovní jízda
Počet hráčů: 2 – 10
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Hra je určená k rozvoji slovní zásoby. V časovém limitu určeném přesýpacími hodinami musí
hráči vymyslet slova na dané téma. Aby to ale nebylo tak jednoduché, slova musí mít co
nejvíce souhlásek. Podle těchto vymyšlených slov potom hráči posouvají na hrací desce
písmena. Vyhrává hráč/tým, který získá více písmen.

Sombrero nebo buřinka?
Počet hráčů: 1 - 4
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Několik variací her s hrací sadou obsahující postavičky rozdělené na čtvrtiny. Ve hře je
možné také využít etnografický popis a mapy světa s označenými místy původu postaviček.

Spící královny
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Palačinková královna s jedenácti nejbližšími přítelkyněmi z královských rodin byla prokleta
spícím kouzlem. Hráči musí použít strategii, myšlení a také trochu štěstí, aby královny
probudili. Kdo vzbudí nejvíce královen, vyhrává!

Squeeky
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 25 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra, která představuje stůl, na kterém leží velký kus sýru. Každý hráč má figurky ve
tvaru myší a pomocí hodů kostkami se snaží dostat až k sýru. Není to však tak jednoduché, na
každém políčku může stát jen jedna myš. Navíc má každá myška na břichu bodovou hodnotu.
Vítězem se stává ten, kdo má nejvíce bodů.

Summoner Wars: Války Vyvolávačů
Počet hráčů: 2
Hrací doba: 30 – 60 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Zapojte se do zuřivé bitvi armád ve světě fantasy, kde budete vystupovat v rolích mýtických
Vyvolavačů. Armáda každého národa je jiná, takže hra za ni vyžaduje jinou strategii,
důmyslně přizpůsobenou vlastním silným stránkám a slabinám nepřítele. Kromě bojových
jednotek budete mít k dispozici i kamenné zdi, které budou vaše jednotky chránit v boji a také
budou sloužit jako magické portály k povolávání nových jednotek na bojiště.

Super farmář
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 25 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Každý hráč se stane farmářem, který se zabývá chovem domácích zvířat, které postupně
přibývat, ale i ubývají, protože se kolem stáda plíží vlk a liška. Vyhrává hráč, který jako první
nasbírá aspoň jedno zvíře od každého druhu.

Super farmář – Ranč
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Ranč je pokračováním Super farmáře, oproti původní hře poskytuje více rozhodovacích
možností. Lze hrát i bez znalosti původní hry Super Farmář.

Světový film
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Vědomostní hry
Jak dobře znáte světové filmy? Ponořte se do světa úspěšných filmů, z nichž mnohé byly
ověnčeny Oscary. Odpovídejte na otázky, zavzpomínejte na známé hlášky nebo třeba poznejte
film či herce podle fotografie. Na základě správných odpovědí se můžete na hracím poli
posunovat blíže k vítězství.

Šachy
Počet hráčů: 2
Hrací doba: neomezená
Věk: od 8 let
Kategorie: Strategické hry
Šachy jsou klasickou deskovou hrou pro dva hráče, která se v dnešní podobě hraje již několik
staletí. Každý hráč má k dispozici celkem 16 hracích kamenů (figur) a na hrací desce, která je
rozdělená na 64 polí (8x8), se snaží strategicky přehrát svého soupeře a dát mu mat.

Šalingrad
Počet hráčů: 3 - 8
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Společenské hry
Šalingrad je desková hra o Brně a pro Brno, tedy vlastně pro Brňáky. Cílem hry je odhalit
pohyb tajemného Barona a dostihnout jej. Jenže zpočátku se Baron pohybuje tajně, jen občas
se někde objeví, a tak nezbývá, než dávat stále pozor a vybrat si tu správnou městskou
dopravu.

Šnečí závody
Počet hráčů: 2 -4
Hrací doba: 10 – 20 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Společenské hry
Dřevěná závodní hra, ve které se hráči snaží dostat svého šneka co nejdříve do cíle.
Z jednotlivých dílků hry se sestaví trať a závod může začít. Šneci na zadních pozicích mají tu
výhodu, že hráč hází více kostkami a může si vybrat nejlepší hodnotu.

Švábí salát
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Karetní hry
Úkolem hráče je co nejrychleji vytvořit pestrý salát. Střídavě otáčí své kartičky zeleniny,
rychle vynáší karty a také je v rychlosti správně pojmenovává. Pokud se mu to nedaří nebo
dlouho přemýšlí, získává celou hromádku karet, která v mezičase vzniká uprostřed. Občas je
však potřeba lhát, když se na kartě se zeleninou objeví i švábi…

Takenoko
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Japonský císař získává od svého protějšku dar – pandu, čínské posvátné zvíře. A tak jako
v životě, když dostanete zvířátko, musí se i jeho poddaní naučit, jak se o něj postarat. A tak se
opakuje koloběh: obdělávat, pěstovat, sklidit, nakrmit…a do toho začne občas sucho nebo
přijdou jiné pohromy.

Tash-Kalar: Aréna smrti
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 13 let
Kategorie: Strategické hry
Tash-Kalar je jméno prastarého magického bojového umění i nejstarší a nejslavnější arény,
která dala názvu umění pojmenování. Ve hře se hráči stávají magickými bytostmi, za které
v aréně bojují. Cílem hry je získat co nejvíce bodů.

Telepatie
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Společenské hry
Hráči se rozdělí do skupin po dvou. Každá dvojice si vezme kartu, a k danému slovu nebo
obrázku z karty napíše v časovém limitu asociace, které ho napadnout. Napsaná slova nesmí
nikdo vidět, porovnávají se až po vypršení času. Za každé shodné slovo získá tým bod a
posune se na herním plánu.

Tik…tak…bum!
Počet hráčů: 2 - 12
Hrací doba: 15 – 30 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Karetní hry
Hra je podobná hře „slovní fotbal“. Zapne se bomba a v nastaveném čase (který dopředu
nikdo nezná) se otáčejí karty se slabikami. Aby se hráč zbavil bomby, stačí mu říct slovo,
které s určenou slabikou. Ten, kdo nestihne a bomba mu vybuchne, získává kartu jako trestný
bod. Vítězem je hráč s nejnižším počtem trestných karet.

Timeline: Česko
Počet hráčů: 2 – 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vědomostní hry
Hráči dostanou karty s obrázky znázorňující česká výročí, významné dny a důležité události
v naší historii a snaží se je správně umístit na časovou osu – před nebo za již umístěné
obrázky. Co bylo dřív? Co později? Nebo ve stejném roce? To jsou nejčastější otázky, které si
budete klást. Vítězem se stává hráč, který se jako první zbaví všech svých karet.

Timeline: Hudba a film
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vědomostní hry
Netradiční karetní hra, ve které dostanou hráči karty s obrázky znázorňující slavná filmová a
hudební díla a snaží se je správně umístit na časovou osu – před nebo za již umístěné obrázky.
Co bylo dřív? Co později? Nebo ve stejném roce? To jsou nejčastější otázky, které si budete
klást. Vítězem se stává hráč, který se jako první zbaví všech svých karet.

Timeline: Vynálezy
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vědomostní hry
Netradiční karetní hra, ve které dostanou hráči karty s obrázky vynálezů a snaží se je správně
umístit na časovou osu – před nebo za již umístěné obrázky. Co bylo dřív? Co později? Nebo
ve stejném roce? To jsou nejčastější otázky, které si budete klást. Vítězem se stává hráč, který
se jako první zbaví všech svých karet.

Titanic: logická hra o záchraně životů
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 5 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
Zachraňte všechny tonoucí a staňte se hrdinou dne! Staňte se velitelem flotily záchranných
člunů a promyslete plán akce na záchranu tonoucích. Podaří se vám vytáhnout všechny živé z
vody? Dejte pozor! Rozhodně nebude jednoduché udržet záchrannou misi pod kontrolou,
protože každý tonoucí se snaží dostat z ledové vody do člunu co nejdříve.

To je bašta!
Hrací doba: 15 minut
Počet hráčů: 2 - 6
Věk: od 3 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hra seznamuje děti se základními stravovacími návyky a zároveň jim na konkrétních
příkladech ukazuje, proč je důležité dbát na zdravou, pestrou a vyváženou stravu.

Toník Louže
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra vypráví o netradičních žabích závodech po listech leknínu. Pohyb z jednoho na
druhý je možné jen tehdy, pokud se Vám podaří najít správné oko barevné žabky. Pro vítěze
je připravena zajímavá odměna – úžasné sluneční brýle.

Trpaslíci – 3 zábavné naučné hry
Počet hráčů: 1 - 6
Hrací doba: různá (dle varianty hry)
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Sada tří her pro menší hráče. Děti se během hry učí rozeznávat barvy, tvary, vzory, věnovat
pozornost detailům a cvičit vnímavost a postřeh. Hru lze tvořivými způsoby využít doma i
v mateřských školkách. Pomáhá pochopit základní matematický principy.

Tři oříšky pro veverku
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Logické hry
Pomozte veverkám s přípravou zásob na zimu – dokážete pohybovat veverkami tak, aby
všechny oříšky skryly do podzemních spižíren?

Tučňáci na ledu
Počet hráčů: 1 a více
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Logické hry
Pomocí ker ledu a postaviček tučňáků budete mít za úkol poskládat navržené situace
v připravené brožurce.

Ty krávo!
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 15 – 20 minut
Věk: od 6 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, ve které se každý hráč snaží posbírat většinu karet statkářského dvora. Hráči si musejí
zapamatovat, co se na sedmi různých místech právě nachází. Předměty na těchto místech se
neustále mění. Hráč, kterému se podaří nazvat předměty co nejrychleji, má dobré šance na
výhru.

Ubongo
Počet hráčů: 1 – 4
Hrací doba: 25 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Logické hry
Každý hráč dostane hrací kartu a 12 barevných dílků. Během časového limitu se všichni hráci
snaží umístit několik vybraných dílků na svoji hrací kartu. Komu se to podaří, zvolá
„Ubongo“ a vezme si drahokamy. Vítězem je ten, kdo má na konci hry drahokamy nejvyšší
hodnoty. A to není vždy ten nejrychlejší.

Ubongo: na cesty
Počet hráčů: 1 - 4
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Strategické hry
Cestovní varianta populární hry. Všichni hráči hrají zároveň a snaží se najít správnou
kombinaci tvarů tak, aby byl co nejrychleji pokryt obrazec na kartě. Vítězí hráč, který má na
konci hry před sebou nejvíce splněných karet.

Únikové příběhy: Procitnutí
Počet hráčů: 1 – 4
Hrací doba: 3 – 6 hodin
Věk: od 16 let
Kategorie: Logické hry
Hra obsahuje velmi náročné hádanky a zaměřuje se na silný příběh. Ten se odehrává v
současnosti, a je o otci, který se snaží zachránit svoji dceru před smrtí. Pro dohrání hry není
nutné odhalit všechny události a místa příběhu a je tak možné ji hrát opakovaně.

Únikovka: Za oponou
Počet hráčů: 1 - 6
Hrací doba: 60 let
Věk: od 12 let
Kategorie: Logické hry
Anonymní obálka ve vaší schránce obsahuje volné vstupenky na beznadějně vyprodanou
poslední kouzelnickou show velkého iluzionisty Lance Oldmana. Show se bude konat dnes
večer v New Yorku. Už se nemůžete dočkat: před vámi se rýsuje zábavný a pohodový
večer… ale pokud si začnete s magií, musíte se připravit na cokoliv! Zaujmete svá místa
v hledišti, a jakmile začnete přicházet na kloub některým kouzelnickým trikům, show nabere
nečekané obrátky! Hráči společně procházejí balíčkem karet, čímž se jim odhalují nová
pravidla a nové rébusy.

Únikovka: Zkáza Londýna
Počet hráčů: 1 – 6
Hrací doba: 60 minut
Věk: od 12 let
Kategorie: Logické hry
Jako nejlepší tajní agenti byste byli osloveni Scotland Yardem, abyste zneškodnili čtyři
bomby, které byly kdesi v Londýně umístěny již v roce 1860 jako tajná zbraň poslední
záchrany. Ačkoliv jsou tak staré, byly aktivovány. Čas běží a v případě úspěchu se vám
dostane pochvaly od samotné královny. Cesta však nebude jednoduchá a budete muset
prokázat svůj důvtip. Hráči společně procházejí balíčkem karet, čímž se jim odhalují nová
pravidla a nové rébusy.

Ušáci a paroháči
Počet hráčů: 3 - 6
Hrací doba: 20 – 30 minut
Věk: od 9 let
Kategorie: Karetní hry
Hráči si ve hře vystřídají postupně dvě role: zvířátek v lese a vypravěče. Vypravěč sedí
naproti hráčům a postupně jim odkrývá příběh, který se zrovna v lese odehrává. Ostatní hráči
představují zvířata – losy a zajíce, se snaží na odkryté kartičky co nejlépe reagovat – zvednout
ouško, správně rozestoupit paroží losa…prostě být tím správným zvířetem, které ukazuje
kartička.

V kapse! Dinosauři
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Rychlá hra na procvičení paměti, kdy si všichni hráči ve stejný okamžik prohlíží rozdílnou
kartu. Poté každý z hráčů pošle kartu sousedovi nalevo, který hráči přečte otázku č. 1, a takto
se postupuje u každého z hráčů.

V kostce! Abeceda
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které je několik předmětů začínajících na jedno
písmeno abecedy. Jeho úkolem je zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce
informací. Po vypršení času se karta otočí a hráč odpovídá na otázky, které jsou na druhé
straně.

V kostce! Česká republika
Počet hráčů: 1 -8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které jsou různé tematické věci/stavby/osobnosti apod.,
které jsou typické a významné pro Českou republiku. Jeho úkolem je zapamatovat si
v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Po vypršení času se karta otočí a hráč
odpovídá na otázky, které jsou na druhé straně.

V kostce! Pohádky
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které jsou vyobrazeny různé věci vztahující se k určité
konkrétní pohádce. Jeho úkolem je zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce
informací. Po vypršení času se karta otočí a hráč odpovídá na otázky, které jsou na druhé
straně.

V kostce! Svět
Počet hráčů: 1 – 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které jsou různé tematické věci/stavby/osobnosti apod.,
které jsou typické a významné pro jednotlivé státy světa. Jeho úkolem je zapamatovat si
v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Po vypršení času se karta otočí a hráč
odpovídá na otázky, které jsou na druhé straně.

V kostce! Vynálezy
Počet hráčů: 1 – 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které je jeden z významných vynálezů. Jeho úkolem je
zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Jeho úkolem je zapamatovat
si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Po vypršení času se karta otočí a hráč
odpovídá na otázky, které jsou na druhé straně.

V kostce! Zvířata
Počet hráčů: 1 – 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které je jsou informace ke konkrétnímu zvířeti. Jeho
úkolem je zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Jeho úkolem je
zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Po vypršení času se karta
otočí a hráč odpovídá na otázky, které jsou na druhé straně.

V kostce! Zvířecí rodiny
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hráč se určitou dobu dívá na kartu, na které jsou informace týkající se jedné konkrétní zvířecí
rodiny. Jeho úkolem je zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Jeho
úkolem je zapamatovat si v krátkém časovém limitu co nejvíce informací. Po vypršení času se
karta otočí a hráč odpovídá na otázky, které jsou na druhé straně.

Vadí? Nevadí!
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vzdělávací hry
Hra, která učí děti respektu a toleranci k druhým, a to bez ohledu na vzájemné odlišnosti.

Večerníček
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Vědomostní hry
Kvízová hra nejen pro děti, ale pro všechny, kteří mají rádi pohádky. Hra obsahuje zajímavé
otázky týkající se večerníčků a k tomu zábavné úkoly, ve kterých se zpívá, maluje a předvádí,
a díky kterým si připomenete své oblíbené večerníčkové postavy a příhody.

Velbloudí dostihy
Počet hráčů: 2 - 8
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Strategické hry
Hráči v roli egyptských zbohatlíků vsází na velblouda, který závod vyhraje a který naopak
prohraje. Není to snadné, jelikož se pořadí v závodu velmi rychle mění.

Veselý kurník
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Zručnostní hry
Dřevěná hra o slepicích, které si jen tak vysedávají na svých barevných bidýlkách. Když se
ale jedna z nich rozhodne pohnout, bidýlko se začne houpat. Hráči mají za úkol sbírat tolik
slepiček, stohů sena a kol, kolik zvládnou před tím, než rozhoupaný kurník přepadne.

Vesmír
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Karetní hry
Hra Vesmír nás zavede daleko ke hvězdám mezi planety sluneční soustavy. Hráči přiřazují
k zobrazeným částem vesmíru karty vesmírných charakteristik. Vyhrává ten, kdo první
odehraje své karty.

Vládce Tokia
Počet hráčů: 2 - 6
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 8 let
Kategorie: Karetní hry
Hra, která připomíná slavné hororové japonské filmy. Každý z hráčů se stává jedním
z monster, které se snaží ovládnout Tokio a přežít útoky svých monster-protihráčů.

Výbušná koťátka
Počet hráčů: 2 – 5
Hrací doba: 15 minut
Věk: od 7 let
Kategorie: Společenské hry
Výbušná koťátka je kočičí verze Ruské rulety. Hráči se zde střídají v tazích, během kterých si
dobírají karty, dokud takto někdo neobdrží vybuchující koťátko, čímž prohraje hru. Balíček
karet se však skládá z karet, které vám umožňují výbuchu se vyhnout, například tím, že
budete moci podívat se na karty před tím, než si je vezmete, přinutit protivníka vzít si několik
karet najednou či zamíchat balíček. S každou další kartou je hra napínavější a napínavější,
protože jak se jejich počet snižuje, zvyšuje se zároveň pravděpodobnost, že si doberete
koťátko a efektně se vyhodíte do povětří!

Vzhůru do podzemí
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 30 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Strategické hry
Jednoduchá fantasy hra, ve které hráči musí pokoušet své štěstí. Při každém tahu se mohou
rozhodnou, jestli dají do podzemí novou příšeru, okradou hrdinu o některý předmět nebo jestli
zůstanou v kole. Hráč, který v kole zůstane jako poslední, se musí s hrdinou vydat do podzemí
pro nehynoucí slávu nebo naopak potupnou smrt.

Wizard
Počet hráčů: 3 - 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Karetní hry
Úkolem každého hráče je odhadnout, kolik v daném kole získá štychů. Předpovědi se
zaznamenávají a podle toho, zda hráč odhadl správně nebo ne, si přičte či odečte určitý počet
bodů. V prvním kole hráč hraje pouze s jednou kartou, ve hře je tedy jeden štych. V každém
dalším kole se přidává jedna karta na hráče a takto postupně dál, dokud v posledním kole
nejsou rozdány všechny karty. Štych získá ten, kdo vynese nejvyšší kartu.

Z pohádky do pohádky
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 45 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Společenské hry
Vydejte se světem pohádek najít zlatý poklad. Pohádková trasa vyobrazená na hracím plánu je
plná odboček s nejrůznějšími nástrahami, ale není se čeho bát, v pohádkách vždy zvítězí
dobro nad zlem. Hrou si děti cvičí pozornost a soustředění.

Záhadný hrad
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: 3 – 7 let
Kategorie: Logické hry
Pomocí sedmi různých dřevěných komponent (části hradu) můžete stavět různé podoby
hradu. Hra rozvíjí logické myšlení a jemnou motoriku, prostorové vnímání a představivost.

Zámecké schody
Počet hráčů: 1
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Logické hry
Hra pro jednoho hráče, ve které je potřeba vyřešit logický problém a spojit cestou rytíře a jeho
princeznu. Podmínkou je, že se vždy musí použít všechny komponenty. Hra rozvíjí logické a
prostorové vnímání.

Zamotej se!: Junior
Počet hráčů: 2 - 3
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Pohybové hry
Skvělá aktivní hra pro malé i velké sportovce. Dva hráči jsou proti sobě a třetí je rozhodčí.
Pomocí dvou „káčí“ zjistíte, kam umístit své nohy a ruce. Vyhrává ohebnější, silnější a
chytřejší hráč.

Zeměplocha
Počet hráčů: 2 - 4
Hrací doba: 60 minut
Věk: od 10 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra na motivy knih Terryho Pratchetta se odehrává v nejzajímavějším městě na celé
Zeměpološe: Ankh-Morpork. Tam právě došlo ke zmizení patriceje města a lidé volají po
novém vládci. Je však těžké vybrat, kdo nejlépe splní podmínky stát se novým pánem města.
Každý hráč má tajně přidělenou roli a snaží se plnit co nejlépe úkoly, které jsou před něj
předloženy. Je nutné sledovat, co který hráč při hře dělá, abyste vítězství někomu nedarovali.

Zoo kvarteto
Počet hráčů: 3 – 6
Hrací doba: 10 minut
Věk: od 4 let
Kategorie: Karetní hry
Hra obsahuje 32 karet, které jsou rozděleny do 8 kvartet po 4 kartách. Karty v jednotlivých
kvartetech tvoří tematické skupiny označené shodnými symboly. Cílem každého z hráčů je
získat co nejvíce kvartet.

Želví závody
Počet hráčů: 2 - 5
Hrací doba: 20 minut
Věk: od 5 let
Kategorie: Společenské hry
Desková hra, ve které představuje každý hráč jednu barevnou želvu (tajný los) a snaží se s ní
dostat, co nejdřív, k salátu. Hráči pomocí karet hrají se želvami různých barev. Želvy se na
políčkách nevyhazují, ale lezou si na záda. V tom případě vede ta nejspodnější. Hra končí,
když se na políčko salátu dostane první želva.

