Seznam deskových her K-klub
•

MINDOK PLAY! Staň se hvězdou internetu

Vyzkoušejte si být slavným YouTuberem a staňte se hvězdou internetu! Čekají vás šílené
challenge, vědomostní otázky z online světa a mnoho dalšího. Pracujte tvrdě na své
kariéře, o které sní spousta lidí po celém světě. Nejbláznivější stolní hra ever!
Věk: 8+

•

REACTION

Reaction je postřehová párty hra, která vás nenechá chvíli v klidu. Musíte v ní plnit úkoly
rychlostí blesku a zároveň sledovat, zda některý z hráčů neporušuje pravidla. Pokud ano,
stačí rychle zareagovat a vítězství je vaše.
Reaction je hra pro ty, kdo mají rádi turbulentní chaos. Trocha škodolibosti a výbuchy
smíchu jsou zaručeny. Stále se měnící pravidla jsou velkou výzvou.
Cílem hry je přistihnout své přátele při porušení pravidel dříve, než oni přistihnou vás.
Každý správný úder vás na drobném hracím plánku posune o dvě políčka dál a každé
porušení pravidel vás vrátí na cestě k cíli o políčko zpět. Abyste vyhráli, budete si muset
dávat pekelný pozor a reagovat rychlostí blesku.

•

TIK...TAK...BUM!

Ideální hra pro všechny, kterým 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.
Věk: 12+
Počet hráčů: 2-12

•

STAR WARS CARCASSONNE

Zažijte vzrušující dobrodružství ze světa Star Wars v prostředí oblíbené hry Carcassonne!
Známá pravidla byla drobně upravena a zjednodušena, takže hra nabízí úplně nový
zážitek! Napínavé souboje o nadvládu nad jednou vzdálenou galaxií čekají jen na vás!
Rozmístěte své jednotky a bojujte v rozhodujících soubojích tak, aby konečné vítězství
bylo vaše! Obzvlášť vhodné i pro hru 2 hráčů. Ať vás provází síla!

•

ČERNÉ HISTORKY 2

Ještě černější, ještě morbidnější, ještě zábavnější. Další černé historky, které řádně
prověří váš detektivní talent. 50 nových příběhů, které vám přinesou velkou porci zábavy.

Černé historky (v originále Black Stories) jsou tajuplné, pochmurné a zapeklité detektivní
příběhy. Zároveň je to originální společenská hra pro 2 a více hráčů.

•

DIFFERENCE

Najdete rozdíl na dvou kartách, které jsou na první pohled stejné? Hráči se snaží co
nejrychleji najít rozdíl mezi svou kartou a kartou uprostřed stolu. Problém je v tom, že na
první pohled vypadají karty naprosto stejně.
Hra obsahuje 50 krásně ilustrovaných karet, které jsou rozděleny 4 různými motivy, aby se
hra dala vždy obměnit.

•

ACTIVITY ORIGINAL

Hra Activity je kombinací kreativních herních elementů. Pojmy jsou vysvětlovány pomocí
kreslení, opisu nebo pantomimy a spoluhráči je musejí uhodnout. Spousta legrace a
báječné zábavy, salvy smíchu!!!!
Pojmy jsou vysvětlovány pomocí kreslení, popisu nebo pantomimy a spoluhráči je musejí
uhodnout. Má-li být pojem nakreslen, nesmí se při tom ani mluvit, ani gestikulovat. Kresba
nesmí obsahovat ani písmena a ani čísla. Při opisu musí být pojem slovně opsán. Nesmí
při tom být použito jak slovo samotné, tak ani jeho kořen nebo jeho odvozené formy. Má-li
být pojem přiblížen pantomimicky, nesmí se při tom ani mluvit, ani ukazovat na jakékoli
předměty. Díky možnosti vyvolat bitvu se soupeřem, získává hra vzrušující taktický
komponent. V mnoha okamžicích je totiž možné ovlivnit, jestli team půjde na už obsazené
pole, a tím zpomalí soupeře.

•

INKOGNITO

Karneval v Benátkách jsou noci plné veselého povyku, rozverného jásotu, zpěvu a smích
zahalených osob vrávorajících v úzkých uličkách. V této divoké a nevázané atmosféře se
ztratily i čtyři jiné osoby. Jsou to mistři klamů a předstírání, kteří jsou schopni se k
nepoznání zamaskovat. Plíží se nocí, aby splnili svá tajná poslání. Jedním z nich jsi i ty a
můžeš hrát jako - Lord Fiddlebottom, Plukovník Bubble, Agent X nebo Madam Za-za. Do
hry vstupuje ještě figurka Vyslance.

•

CORTEX

Vyzvěte své soupeře na souboj mozkových závitů!
V unikátní vzdělávací hře Cortex budete čelit 8 různým typům úkolů. Procvičíte si logické
myšlení, paměť, postřeh, ale také schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu nebo
schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem.
Ukažte, že máte "pod čepicí".

•

POW!

POW! je poměrně jednoduchá a rychlá kostková hra, ve které hráči sbírají kartičky
superhrdinů, a to kladných i záporných. Díky škodícímu elementu se ze hry rychle dokáže
stát krutý boj o kartičky.

•

KAREL IV.

Už je to přes 700 let, co se Karel IV. narodil, ale pořád je s ním zábava. O tom vás
přesvědčí i desková hra nesoucí jeho jméno, při které procestujete středověkou Prahu a
okolí a poznáte nejen klenoty historické architektury, ale i tehdejší způsob života. Ze
staveniště Nového Města pražského poputujete malebnými uličkami, náměstími i
hlubokými lesy kolem Karlštejna až do cíle, kterým je svatovítská katedrála. Nebude to ale
jednoduché, cestou vás čeká spousta dobrodružství, nástrah a překvapení. Hra byla
vyrobena v ČR a pobaví jak dospělé, tak školou povinné děti cca od 8 let.

•

RUDOLF II.

Cestujte časem do okouzlující renesance. S naučnou hrou Rudolf II. se vydáte na výpravu
za kamenem mudrců a setkáte se jak s proslulým panovníkem, tak s jeho pozoruhodnými
současníky, jako byl Tycho de Brahe, Johannes Kepler a mnoha dalšími. Poodhalte nejen
kus renesanční moudrosti, ale i tajemství běžného života té doby.
Cílem hry je posbírat pětici tajemných ingrediencí a dorazit ke kameni mudrců jako první.
Kromě historických osobností vám s úkolem pomohou také tolary, které si vyděláte cestou.

•

KOCKATOO

Hra plná humoru, zábavná napříč generacemi. Představivost, soustředění, rychlá reakce,
taktika a salvy smíchu. Jestli nemáš smysl pro humor a nechceš se bavit, raději hru
nekupuj! Víš, jak „dělá“ králík? Umíš předvést praskající popcorn? Zapoj fantazii, nebraň
se nápadům, ukaž svůj smysl pro humor a všichni se skvěle pobavíte. Budeš-li navíc
nejrychlejší, můžeš i vyhrát! Tohle je opravdu hra pro každého, protože napodobit zvuky a
hlasy zvládnou všichni! Každý umí zaštěkat jako pes, nebo zamňoukat jako kočka. Ale co
takhle napodobit zvuk lachtana nebo třeba šneka? Vydávejte a rozeznávejte zvuky,
bodujte a hlavně se dobře bavte.

•

DOBYVATEL

Strategická a zábavná hra, při které může celá rodina zužitkovat svoje nabyté vědomosti.
Pomocí kvízových otázek a správných odpovědí na ně, mohou hráči dobývat nová, ať
blízká či vzdálená území. Mají na výběr ze dvou herních variant. Mohou zvolit postup
bleskovým útokem nebo válečným tažením.

•

SOCHY V AKCI

V této zábavné hře se snažíte zjistit, koho nebo co představují vaši zkamenělí přátelé. Je
Zuzka mýval nebo tuleň? Sedí Adam v kostelní lavici nebo na elektrickém křesle? Možná
budete mít záchvaty smíchu, až se budete pídit, co vlastně vaši přátelé znázorňují jako
správné Sochy v akci. V každém kole se všichni kromě jednoho hráče (sběratele) snaží
zkamenět v pozici, která co nejlépe vystihuje některou z osobností, míst či jiných věcí
zobrazených na aktuální kartě sbírky. Jakmile jsou všichni připraveni, vstoupí sběratel do
místnosti, prohlédne si nabízenou kartu sbírky a zkusí uhodnout, kdo je kdo. Tato hra
nabízí pořádnou porci zábavy jak rodinám, tak přátelům nejen na večírcích.

•

TAJEMSTVÍ TĚLA

Myslíš si, že toho o lidském těle víš hodně? Vyzvi své rodiče na souboj v kvízové hře.
Kvízová hra o lidském těle vznikla na základě oblíbeného pořadu České televize. Ve hře
najdete téměř 900 otázek týkajících se lidského těla. Otázky jsou rozdělené do 3 úrovní
obtížnosti. Vždy obsahují možnosti odpovědi, kromě nejtěžších otázek, kdy hráči musí
poznat, co je na obrázku (např. makroskopický záběr buňky či rentgenový snímek). Čím
dále ve hře hráči postupují, tím těžší otázky jsou. Některé odpovědi obsahují zajímavé
doplňující informace.

•

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)! Ve hře Bang! je
důležité sledovat ostatní hráče, abyste včas odhalili hráčovu identitu.

•

BÍLÉ HISTORKY

Po velkém úspěchu hry Černé historky je tu i varianta pro děti od 8 let. 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.
Na základě dedukce dochází ve hře k vylučování nesprávných řešení a k nalezení řešení
správného. Vyhrává většinou hráč, který k řešení dojde jako první.

•

BRAIN STORM

Další skvělá hra ne procvičení mozku. Devět karet a nekonečný prostor pro kreativitu!
Vytvořte ze dvou karet vhodnou kombinaci. Přísloví, citáty, názvy filmů, hudebních

skladeb, nebo jednoduše jen ustálená slovní spojení- vše je dovoleno, hlavní je kreativita.
Kdo jako první najde vhodnou kombinaci a získá použité karty?

•

NEOBVYKLÍ PODEZŘELÍ

Neobvyklí podezřelí jsou párty hra, která dovedně pracuje se stereotypy. Úkolem hráčů je
na základě indicií vybrat z dvanáctky podezřelých jednoho pachatele. Jeho totožnost však
zná pouze jediný hráč - a jeho nápovědy nemusí být vždy tak úplně k užitku.
V Neobvyklých podezřelých se jeden z hráčů zhostí role svědka. Svědek jako jediný zná
totožnost pachatele. Ostatní hráči mu pak pokládají otázky, zadané kartičkami. Bohužel
jde o otázky, které o pachateli asi neprozradí tolik, kolik by hráči potřebovali, protože se
tak dozví, jestli pachatel poslouchá vážnou hudbu, jestli chodil do skauta apod., ale ne,
jestli má třeba tmavé oči nebo světlé vlasy.
Čím dříve se podaří pachatele odhalit, tím více bodů hráči získávají.

•

HLAVOLAMY

•

EGO

Ukažte jak znáte své přátele a jak znáte sebe sami. Sázejte žetony na jednu z přes 400
originálních otázek podle toho, jak si věříte na správnost své odpovědi. Kdo má na konci
hry nejvíce žetonů, zná své přátele nejlíp a vyhrává. Ukažte jak znáte své přátele a jak
znáte sebe sami. Sázejte žetony na jednu z přes 400 originálních otázek podle toho, jak si
věříte na správnost své odpovědi. Kdo má na konci hry nejvíce žetonů, zná své přátele
nejlíp a vyhrává.
Hra je vhodná pro 2 - 6 hráčů, předpokládaná doba hry je 20 - 60 minut.
Vhodné pro děti od 14 let.

•

CATAN – DUEL

Catan Duel je samostatná hra pouze pro 2 hráče, ale na stále stejném principu ostrova
Katan, tedy s obchodováním, budováním a plánováním. Nejedná se o rozšíření, ke hře
nemusíte mít základní hru Catan!
Počet hráčů 2.
Doba hraní 30 - 75 min.
Vhodné pro děti od 10 let.

•

SOUBOR HER 300

Soubor 300 her obsahuje: 3 oboustranné herní plány, sadu 32 šachových kamenů, 2 x 20
kamenů Dámy, 16 figurek ve čtyřech barvách, 6 hracích kostek, 108 kanastových karet,
Domino, Pexeso, Tangram, krabičku bezpečnostních zápalek a návody.

•

ZEMĚPLOCHA: SEMAFORY

Hra Zeměplocha: Semafory vychází z knihy sira Terryho Pratchetta Zaslaná pošta, ve
které se dovídáme o nejrychlejší formě vzdáleného přenosu zpráv na Zeměploše. Tím je
systém světelných věží, kterým se říká semafory. Hru Semafory lze hrát dvěma různými
způsoby. Buď jako soupeřivou hru, kdy se hráči snaží co nejrychleji pomocí nastavení
„semaforu“ odeslat slovo o 5 písmenech. Nebo jako kooperační hru, kdy hráči hrají
společně za operátory semaforu a hrají proti ankh-morporskému Poštovnímu úřadu. V
kooperativní variantě se hráči snaží vyhrát závod v doručení zprávy kolem Zeměplochy.
Pravidla také obsahují jednoduchou variantu hry pro děti. Jedná se tak o skutečně
variabilní hru, kterou si užijí nejen nadšení fanoušci Zeměplochy.
Počet hráčů: 1-4 Věk: 8+ Délka hry: cca 30 minut

•

iKnow HIT LIST

Společenská hra iKNOW Hit List je plná zábavy a překvapivých témat, která otestují vaše
znalosti, ale i rychlost a představivost. Vaším úkolem bude vyjmenovat co nejvíce položek
ze seznamu. Trefit jich můžete až 8! Okruh otázek je velmi široký - film, sport, příroda,
zeměpis a další.
Např.: Kolik zvládnete vyjmenovat asijských hlavních měst? Dokážete vyjmenovat 8 filmů
s Angelinou Jolie?
Body získáváte samozřejmě za správné odpovědi, ale i za, jak je u hry iKNOW známé,
sázku na úspěšnost vašeho protihráče.
Vědomostní hra iKNOW má velmi jednoduchá pravidla.

•

DOSTIHY A SÁZKY – RYCHLÁ DRÁHA

Speciální edice Dostihy a sázky Rychlá dráha je opatřena novou grafikou i komponenty.
Hra obsahuje novější, více dynamická pravidla, i když vychází z původních herních
principů legendární hry z 80. let Dostihy a sázky. Doplňena jsou o několik nových hracích
prvků, které otevírájí bránu k novým strategiím. Díky těmto změnám je hrací čas zkrácen
na polovinu od původních Dostihů a sázek.
Hra vám zaručeně opět zvýší hladinu adrenalinu v těle. Hra je určena pro milovníky
starých Dostihů i sázek i pro úplné začátečníky, které je nikdy předtím nehráli

•

TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS

Tvoje tvář má známý hlas je týmová párty hra inspirovaná stejnojmenný pořadem TV
Nova. Poznáte kdo se skrývá v převleku a koho představuje? Dokážete pantomimicky
napodobit Michaela Jacksona nebo zabroukat Lady Carneval?
Hráči pomocí aktivit předvádějí, kreslí, vysvětlují nebo zpívají či broukají pojem z karty tak,
aby to jejich spoluhráč z týmu uhodl.
Na kartách jsou jména hudebních interpretů či pojmy z hudebního světa. Součástí hry jsou
i speciální karty proměn, kdy hráči musí uhodnout nejen, který protagonista pořadu je na
fotce, ale i koho ztvárňuje.

•

TELEPATIE

Mysli na to, na co myslím já!
Hra obsahuje 330 kartiček s obrázky nebo napsanými slovy. Hráči hrají ve dvojicích,
vezmou si kartu a k danému slovu nebo obrázku každý skrytě napíše slova (asociace),
která ho napadnou. Políčka na herním plánu určí kolik slov musíte vymyslet. Poté se
zapsaná slova (asociace) porovnají a za každou shodu získává tým 1 bod. Ale pozor!
Cestu k cíli vám ztíží či zjednoduší speciální pole Zeměkoule, Jdi zpět a Dvojnásobek
bodů.
Párty hra vhodná pro děti i dospělé. Užije si s ní spoustu zábavy celá rodina.

•

TIMES UP!

Legendární a celosvětově úspěšná párty hra a její filmová verze s českými a zahraničními
filmy a seriály. Hráči se rozdělí do týmů po dvou a více. Hra má 3 kola a v každém kole
jeden zástupce týmu popíše nebo předvede během 30 sekund co nejvíce filmů a seriálů,
jejichž názvy 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.

•

BIATLONMÁNIE

Házejte kostkou a žeňte svého biatlonistu vpřed po tratích Světového poháru v Novém
Městě na Moravě. Zdolávejte kopce, sjíždějte svahy, nechte se vyhecovat od trenéra a
nedarujte ani políčko ostatním závodníkům. Vyzkoušejte si sprint, stíhačku nebo štafetu.
Troufnete si hrát dvěma figurkami najednou? Právě vám je určen Mazaný biatlon. Při
této novince bude zásadní vaše taktika a strategické myšlení. Další novinkou jsou karty
biatlonistů. Z deseti karet si vylosujte svého sportovce a závoďte jako Gábina Koukalová
nebo Ondra Moravec. Jejich schopnosti jsou teď vaše schopnosti.
Se společenskou hrou Biatlonmánie zažijete to, co na trati prožívají i naši biatlonisté.
Zápletky i dramata, radost i smutek. A možná se u této zábavy i trochu zapotíte!

•

TIPNI SI!

Víte, jak dlouho spí žirafy, nebo do jaké výšky dorostl nejvyšší člověk na světě? Pokud ne,
tak nevadí! Můžete si prostě jen tipnout! V párty hře Tipni si budete odhadovat rychlost,
délku, výšku, hmotnost nebo třeba správný letopočet. Pokud si svým tipem nebudete jistí,
můžete si vsadit i na svého soupeře! Během hry Tipni si se dozvíte vtipnou formou
spoustu zajímavých informací, rekorků a kuriozit. V této párty hře najdete 1 188 otázek
rozdělených do 6 okruhů: společnost, fauna a flóra, věda a technika, stalo se, sport a
různé. Tipování, sázení a debatování o zajímavých otázkách nebylo nikdy zábavnější,
vsaďte se!

•

SVĚT: OTÁZKY A ODPOVĚDI

Cesta kolem světa ve 2400 otázkách – Zábavná hra pro zvídavé pozemšťany. Jak dobře
znáte svůj domov – planetu Zemi? Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu kolem světa
plnou poznání.
Popis produktu
Cesta kolem světa ve 2400 otázkách – Zábavná hra pro zvídavé pozemšťany. 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

•

MALÉ VELKÉ GALAXIE

Malé velké galaxie jsou strategickou kostkovou hrou, ve které se hráči snaží vytvořit
nejmocnější impérium v celé galaxii. Pomocí kostek kolonizují nové planety se zvláštními
schopnostmi, rozvíjí svoji flotilu a snaží se předčit ve vývoji ostatní galaktické vůdce.
Malé velké galaxie jsou poměrně komplexní hra v malém balení. Kromě toho hra obsahuje
i zajímavé sólo scénáře, kdy je možné hrát proti hře samotné.

•

MALÁ VELKÁ KRÁLOVSTVÍ

Ve hře Malá velká království se postavíte do čela malého království s velkými plány.
Chcete osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a
toužíte, aby se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho
vašeho? Co vám v tom brání? Jen to vypadá, že ostatní království mají úplně stejné cíle a
říše je příliš malá na to, aby se to podařilo všem ...
• ZÁPALKY
Jak přemístit jednu zápalku, aby proměnila hvězdu v deset trojúhelníků nebo otočila
hlavou slepice? 50 netradičních hlavolamů prověří a zlepší logické uvažování a
prostorovou představivost.

•

BYSTROOČKO

Otočte kartu s obrázkem, co nejrychleji točte kolem a v okénku hledejte stejný symbol,
jako je na kartě. Za každé vyhrané kolo získá hráč kartu jako bod. Rychlá otáčecí
postřehová hra pro celou rodinu!
•

DESÍTKA

Ve hře DESÍTKA hráči nemusejí čekat na svůj tah tak dlouho jako v jiných hrách. Ke
každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou
šanci odpovídat v každém okruhu otázek. Pokud odpovíte správně, získáte jeden z žetonů
odpovědí jako bod. Když jste znovu na tahu, můžete hledat další správnou odpověď. V tu
chvíli ovšem podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto okruhu ztratíte. Budete
hrát na jistotu, nebo riskovat?
Ve hře je 200 okruhů, 2000 otázek a 2000 možných odpovědí. To vše v kompaktním
balení zvaném smartbox s počítadly bodů a žetony odpovědí. Desítka je skvělá hra,
obzvláště vhodná i na cesty.

•

ZIMA MRTVÝCH: CESTA OSUDU

Podstupte velký zápas o přežití! Zima mrtvých je společenská hra, která vám přinese
jedinečný zážitek. Je založena na silném příběhu a jde v ní o přežití kruté zimy ve světě po
apokalyptické katastrofě, plném oživlých mrtvol. Všichni členové kolonie posledních
přežívajících musejí být schopni spolupracovat s ostatními, aby dokázali odvrátit hrozící
nebezpečí, vyřešit krizové situace, zajistit dostatek potravin a dalšího potřebného
materiálu. Přitom je třeba udržet na dostatečné úrovni morálku celé kolonie. Zároveň má
ale každý člen vlastní skryté cíle plynoucí z niterných psychologických pohnutek. Jedná se
o kooperativní hru, ve které má každý hráč navíc svůj vlastní úkol. Kromě toho se mezi
hráči může objevit i zrádce. Ve hře jsou hráči neustále nuceni přijímat těžká rozhodnutí
nejrůznějšího druhu úzce související s tématem příběhu hry. Často budete postaveni před
dilema volit mezi prospěchem celé skupiny a svým vlastním.

•

PLYŠOVÁ HLÍDKA

Dobrodružná desková hra s příběhem, v níž se ujmete rolí chrabrých plyšáků, snažících
se uhlídat svoji holčičku před zákeřným lordem Hrůzimorem. Pomocí barevných kostek
budete provádět nejrůznější akce, od bojů na blízko po odvážné skoky přes propast. Hra
je založena na originálním konceptu: knize příběhů – knize, která slouží současně jako
přehled pravidel, průvodce příběhem i herní plán. Důležitou součástí hry jsou nádherně
zpracované figurky. Plyšová hlídka je hra vhodná pro děti, ale i pro dospělé, kteří stále
nezapomněli, jak si hrát a žasnout.

•

PŘÍBĚHY PIRÁTŮ

Kooperativní hra odehrávající se v reálném čase. Všechno ve hře se odehrává na
krásném velkém 3D modelu lodi a jednotlivé piráty představují přesýpací hodiny. Každá
partie hry obsahuje jednu kapitolu příběhu, v níž máte splnit konkrétní předepsaný úkol.
Úkoly budete plnit postupně, aniž budete tušit, co vás bude čekat příště! Jste připraveni na
dobrodružství? Posádka pirátů spjatých společným osudem. Loď připravená k vyplutí za
úžasným dobrodružstvím. To jsou hlavní stavební kameny tohoto tajuplného, vzrušujícího
a zároveň ztřeštěného příběhu o pirátech. Plujte po mořích i do přístavů, nabíjejte kanóny
a střílejte z nich, hledejte legendární poklady.

•

JÍDLO S.R.O.

Také milujete skvělé jídlo, dobrou zábavu a spoustu legrace? S vašimi přáteli si nyní
můžete užít vše najednou díky společenské hře Jídlo s.r.o. Hra je určená opravdu
každému, nezáleží, zda jste mistr vařečky nebo jídlu fandíte jen jako strávník.
✔ Vhodné pro děti od 12 let
✔ Počet hráčů: 2 – 6
✔ Délka hry: 30 min

•

CESTOVÁNÍ S JIŘÍM KOLBABOU

Cestování s Jiřím Kolbabou je vědomostní desková hra s rozličnými zeměpisnými
otázkami podle stejnojmeného 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, které jste zvyklí slyšet ve stejnojmenném pořadu na Rádiu
Impuls. To vše navíc v doprovodu fotografií Jiřího Kolbaby.

•

JOURNALIST

„Kde mám ten zatracenej článek?!“ řve šéf. Ve hře Journalist se vžijete do role reportéra,
který na poslední chvíli píše článek a potřebuje ho doručit do redakce. Během hry skládáte
z písmen slova na svůj herní plán, který ,ůže být každou hru jiný. Všichni hráči hrají
souběžně a vždy vás tlačí čas. Dokážete napsat kvalitní článek a doručit ho do redakce
dříve než ostatní?
Počet hráčů: 2 – 8
Věková skupina: 8+
Doba hraní: 60 min

•

VZDUCHOLODĚ

Jste milovníky techniky a pokroku? Rádi by jste soutěžili s ostatními o to, kdo a kdy vyrobí ty
nejlepší a největší "vzdušné koráby"? Pojďte to zkusit a třeba se i podílet třeba na výrobě
samotného Hindenburgu.
Vzducholodě jsou rodinou hrou, ve které se stáváte majitelem firmy na výrobu vzducholodí v jedné
ze 4 světových velmocí. A cíl je jasný: stavět ty nejhezčí a nejlepší vzducholodě.

•

ENGLISH PLAY AND LEARN

Pojeďte na výlet do Velké Británie. V plánu je návštěva Londýna, britské farmy a mnoho dalších
atrakcí. Vaše dobrodružství bude probíhat bez nutnosti dlouhé cesty do zahraničí. V této hře budete
mít možnost získat znalosti o nejčastěji používané anglické slovní zásobě. Balení obsahuje sadu
prvků k pěti hrám o různé úrovni obtížnosti. „Magická folie“ Vám pomůže zjistit správné odpovědi
na hracích kartách. Obsah balení: oboustranná herní deska, 72 hracích karet, 70 žetonů, kompletní
návod. Počet hráčů 2–6. Doba hraní: 30–40 minut. Vhodné od 8 let.

•

QUARTO

Jedna z mála her, kde rozhodujete o tahu soupeře. Vítězem se stává hráč, který umístí hrací kamen a
vytvoří tak řadu čtyř kamenů, kde všechny hrací kameny mají alespoň jednu stejnou vlastnost.
Každý z 16 herních kamenů má čtyři různé vlastnosti. Barvu, výšku, půdorys a plnost či dutost.
Vítězem se stává hráč, který umístí hrací kamen a vytvoří tak řadu 4 kamenů, kde všechny hrací
kameny mají alespoň 1 stejnou vlastnost.
Problém je, že si nemůžete vybrat hrací kámen, kterým chcete hrát, ale soupeř vybírá za vás.

•

PIRTIČKI

Kdo by neznal populární improvizační show Partička. Nyní si ji můžete zahrát i doma, na párty
nebo třeba na dovolené, protože jejím hlavním cílem je hlavně zábava. 6 a více hráčů se bude
navzájem předhánět ve svých hereckých a improvizačních schopnostech, smyslu pro humor a
spontánnosti. Hra bude pokaždé jiná, záleží na protagonistech a náhodě. Nikdy nevíte, koho nebo
co budete hrát a jakým směrem se bude hra ubírat. Na 20 kartách je neuvěřitelných 120 her a
některé si dokonce můžete dopsat sami. Nekonečně mnoho zábavy tedy čeká právě na vás.

•

MONOPOLY SVĚTOVÁ EDICE

Monopoly Here and now světová edice Hlasy jsou sečteny! Ve světové volbě jste vybrali 22
nejlepších měst na světě. S novými Monopoly HERE & NOW můžete závodit na cestě kolem světa.
Podívejte se na svá oblíbená města ve světě dříve než vaši soupeři a sbírejte razítka do svého pasu.
HRA MONOPOLY Here and now světová edice Popis produktu Počet hráčů: 2 - 4 Doporučený
věk: od 8 let Doba hraní: dle chuti a výdrže.

•

KLONDIKE 1896

Píše se rok 1896 a do města Dowson City míří tisíce dobrodruhů. Doufají, že zprávy o bohatých
rýžovištích zlata na řece Klondike jsou pravdivé.
Nech se strhnout zlatou horečkou a vydej se na dobrodružnou výpravu podél řeky Klondike. Prokaž
větší chytrost i předvídavost než ostatní zlatokopové a odvez si nejvíce zlata. Nebo se vrhni na
politickou dráhu a ucházej se o místo v městské radě. Budeš se muset ale rychle rozhodovat. O
volné místo v radě se uchází i další dobrodruzi lační po moci.

•

SLOVOLAM

Máte rádi křížovky? Rádi trénujete paměť, postřeh a rozvíjíte slovní zásobu? Pak před Vámi leží
nová výzva. Různé druhy hracích kamenů Vás donutí ještě více přemýšlet a kombinovat. Rodinná
hra pro všechny generace.

•

SLOVA

Společenská hra Slova je určena pro hráče, kteří mají stále chuť si rozvíjet svou slovní zásobu a
kombinační schopnosti ale i postřeh a paměť. Při hře si procvičíte i znalost českého jazyka. Hra je
přizpůsobivá věku a schopnostem hráčů.

•

SCOTLAND YARD

Detektivní klasika v novém provedení. Kompletně přepracovaná a nově ilustrovaná honička za
Mistrem X jde do dalšího kola. S novými pravidly mohou nyní hrát i menší hráči s dobrým
postřehem.

•

LABYRINTH ČESKÁ REPUBLIKA

Hra Labyrinth ČR nyní v české edici nabízí hráčům cestu napříč Českou republikou aobjevuje
místa, která stojí za vidění a jsou pro českou zemi typická. Světoznámá hra Labyrinth nyní v české
verzi. Díky posuvným políčkům hra nikdy nebude stejná. Poznávejte turisticky významná místa od památek až po přírodní krásy. Kromě toho budete objevovat také typicky české produkty nebo
zvířata žijící na našem území.

•

HRA ZEMĚ, MĚSTO

Zábavná hra pro celou rodinu. Stačí se jen rychle rozhodnout a rychle myslet. Polož kartičku na
herní jednotku a hra může začít. Herní jednotka vybere písmeno a vy musíte říct slovo na téma,
které vidíte na kartě. Odpovídá hráč, který jako první stlačil svoje tlačítko. Jestli je jeho odpověď
správná, bere kartu. Vítězem se stává hráč s největším počtem karet.

•

PÁRTY ALIAS – HÁDEJ KDO JSI

Zábavná hra s čelenkami na rychlé odhalení identity spoluhráčů. Každý má na hlavě nasazenou
čelenku s neznámým pojmem (povolání, národnost, postava z filmu atd.). Hráč, který je právě na
řadě, se snaží všem ostatním vysvětlit, co mají na čele napsáno tak, aby to uhodli.
Kdo se během předem určeného počtu kol dostane na herním plánu nejdál, vítězí. Zjisti, kdo jsi,
dříve než se přesypou hodiny!
•

NEBUĎ OSEL

Rychle přemýšlejte, rychle odpovězte a vyhrajte. Kdo odpoví nejrychleji, může svou figurku
posunout blíž k cíli. Nezáleží na tom, kdo je právě na řadě s házením kostky, která určí barvu
kartiček s otázkami, záleží pouze na rychlosti a správnosti vaší odpovědi. Tato desková vědomostní
hra je určena pro 2 až 6 hráčů ve věku od 12 let. Hráči musí na základě několika nepřímých
nápověd uhodnout osobnost, zeměpisný název nebo věc. Poslední typ karet obsahuje směsici
krátkých otázek s různými tématy.

•

GRANNA SKULL

Pokud máte rádi strategické hry, rádi blafujete a přibližně víte, jak se hraje poker, pak je hra Skull
pro vás to pravé! Blafování a pokerové postupy jsou tu běžné a emoce stoupají. Zahrávejte své
žetony, tvrdě licitujte a bojujte o vítězství.

•

BINGO NA CESTY

Klasické hry jako Člověče, nezlob se, Hadi a žebříky, Lodě a další jsou zpátky v kurzu. Hry mají
velmi jednoduchá pravidla a krátká herní doba činí tyto hry vhodnými pro všechny věkové
kategorie. Klasické hry jsou skvělou volbou nejen na oslavu s přáteli, rodinnou dovolenou, ale díky
svému malému balení si je můžete přibalit i do batůžku na výlet.

•

HUSTÁ MELA

Hustá mela je karetní hra vynikající svou variabilitou, přístupností i herním nováčkům a patřičnou
ulítlostí tématu. Jádro hry stojí na nespočtu kombinací zvláštních schopností jednotlivých stran
konfliktu.
Co mají společného piráti, roboti, zombie, mimozemšťané, kouzelníci a další potvory? Všichni se
snaží převzít vládu nad světem. Ale samotným se jim to může podařit jen těžko. Je třeba tedy
utvářet první týmy.
Hustá mela je svižná hra, během níž si budete vytvářet karetní balíček a sypat z něj velkolepá
komba, přičemž účinnosti každého z nich skutečně pocítíte. Pointou je vzít dva dvacetikartové
balíky, smíchat je dohromady a snažit se hráčům, pokud možno, co nejvíce zamíchat s karmou.

•

DRAČÍ PALÁC

Společenská hra, ve které mohou hráči uplatnit taktiku a stavitelské umění.
Hráči mají za úkol v hroutící se despotické říši vzít situaci do svých rukou, pomocí hracích kamenů
a všemocných duchů postavit Dračí palác a získat nezbytnou podporu dračího stařešiny. Hra je
inspirovaná pravidly tradiční čínské hry Mahjong. Hru může hrát hráč sám nebo s dalšími hráči, v
počtu až čtyř osob.

•

MAKROSKOP

Inovativní rodinná hra Makroskop prověří vaše schopnost zpozorovat celek v detailech. Odkrývejte
postupně obrázek umístěný v makroskopu, a uhodněte, co zpodobňuje dříve, než na to přijdou
ostatní hráči!

•

TAKENOKO

V této rodinné deskové hře se hráči musí starat o bambusovou zahrádku a pěstovali na ní bambus.
Tento úkol jim poněkud hatí žravá panda, která pojídá ty nejlepší kousky bambusu. Takenoko je
vynikající pro hraní s dětmi nebo příležitostnými hráči. Má nádherné zpracování, v balení naleznete
kupříkladu dvě namalované figurky - pandu a zahradníka.

•

UBONGO 3D FAMILY

Rodinná společenská hra Ubongo je zpět. Přichází v nové verzi rozšířené o třetí rozměr, navíc ve
variantě pro celou rodinu. Ubongo 3D Family nabízí vyvážený poměr rychlosti a strategie. Při hraní
si procvičíte prostorovou představivost a schopnost rychle řešit topologické úlohy. U dětí
podporuje správný rozvoj logického myšlení, dospělé zase přinutí změnit zaběhnutý styl
přemýšlení. Cílem hry je zakrýt prázdná pole na hrací kartě trojrozměrnými dílky do výšky dvou
pater, a to v časovém limitu daném přesýpacími hodinami. Karty zadání hry Ubongo 3D Family
mají různé stupně obtížnosti, a tak si na své přijdou jak děti, tak dospělí.

