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

