DESKOVÉ HRY NA NAŠÍ POBOČCE
4 cestovatelské hry
Leporelo obsahuje 4 ilustrované herní plány stolních her s
cestovatelskou tématikou na míru šité malým školákům a
předškolákům
Doporučený věk: od 5 let. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 15-60 minut.

Activity Original Legend
Hra Activity je kombinací kreativních herních elementů.
Pojmy jsou vysvětlovány pomocí pantomimy, kreslení,
slovního popisu a spoluhráči je musejí uhodnout. Má-li být
pojem nakreslen, nesmí se přitom mluvit, ani gestikulovat.
Kresba nesmí obsahovat písmena, ani čísla.
Doporučený věk: od 12 let. Počet hráčů: 3-16.
Doba hraní: 40minut.

Aruba : Battle Race
Každý hráč se snaží jako první dojet svým automobilem do cíle
závodního okruhu. hráči si mohou navzájem škodit a používat
všechny dostupné prostředky k tomu, aby zpomalili nebo vyřadili
ostatní na trati. Celá hra se skládá ze tří závodů, po každém z nich
hráči získají body, jejichž součet určuje i celkového vítěze a další
pořadí.
Doporučený věk: od 10 let. Počet hráčů: 3-6.
Doba hraní: 30-60 minut.

Babičko, dědečku... Jak to tenkrát bylo?

Zábavná hra, která pomáhá trénovat paměť. Hra vybízí zábavnou formou k
vyprávění příběhů, které by jinak mohly upadnout v zapomenutí. Karty s
otázkami se vrací k příběhům, které zazněly. Kdo bedlivě poslouchal a umí
odpovědět, může postoupit na hracím plánu. Vítězí ten, kdo si rodinné
příběhy nejlépe zapamatoval a jako první se dostane po jedné z cest do
středu hracího plánu.
Doporučený věk: od 6-120 let. Počet hráčů: 2-12.
Doba hraní: 60-120 minut.

Catan : osadníci z Catanu
Leží před vámi ostrov Katan, který se skládá z 19 dílů pevniny.
vašim úkolem je ostrov osídlit. Musíte stavět silnice, vesnice a ty
pak rozšiřovat na města. A chcete-li stavět, potřebujete suroviny. Se
svými spoluhráči musíte obchodovat. Hra končí v okamžiku, kdy
některý z hráčů dosáhl 10 bodů.
Doporučený věk: od 10 let. Počet hráčů: 3-4.
Doba hraní: 60-75 minut.

Cool & Pool
Prázdniny, slunce, bazén a mnoho lehátek. Nejvíc obsazené jsou
ty u bazénu. Už od rána si na ně hosté dávají ručníky, aby si je
zarezervovali na později. Někteří to ale ignorují a zaujmou
rezervovaná místa. Atmosféra houstne a u bazénu vzniká chaos!
Ve hře je potřeba trochu plánování a štěstí. Který z hráčů si bude
rezervovat nejvíce lehátek a zbaví se nezvaných hostů, aby si
zajistil co nejvíce dobrých míst na slunci?
Doporučený věk: od 8 let. Počet hráčů: 3-4.
Doba hraní: 40 minut.

Český film : zábavná hra pro fanoušky filmové a televizní zábavy
Jak dobře vlastně znáte vaše oblíbené filmy, seriály a
televizní pořady? V této vědomostní hře najdete 1800
otázek ze světa filmové a televizní zábavy. Otázky jsou
rozděleny do 6 okruhů: Film před rokem 1989, Film po
roce 1989, Znáte z TV, Pro děti a mládež, Filmové hlášky
a Zajímavosti. Oboustranný herní plán umožňuje hrát i
párty verzi této hry, ve které budete plnit zábavné úkoly
formou mluvení, pantomimy nebo modelování. Ten
nejúspěšnější z vás vstoupí na konci hry do síně filmové
slávy.
Doporučený věk: od 12. Počet hráčů: 2-6.
Doba hraní: 45 minut.

Dáma & Backgammon
Hráči se snaží odstranit ze hry všechny soupeřovy kameny nebo
jim znemožnit další pohyb. Hra končí v okamžiku, kdy některý z
hráčů není schopen provést svůj tah.
Doporučený věk: od 6. Počet hráčů: 2.
Doba hraní:10-20 minut.

Doktor Hrubec, aneb, Poslední operace v šílené nemocnici
Ranní administrativa: můžete si buď odebrat kartu,
nebo vyložit doktora do jedné ze čtyř kanceláří. Příjem
pacientů: musíte buď vyložit pacienta do čekárny, nebo
přijmout pacienta z čekárny na svůj operační sál..
Kdykoliv během svého tahu můžete hrát akční karty.
Operace: obtížnost operace a vyžadovanou specializaci
najdete na kartě pacienta, pokud je jich víc, vyberete si
jednu. Ke kvalifikaci týmu přičtěte hod kostkou. Pokud
je výsledek menší než obtížnost operace, pacient
zemřel. Pokud je vyšší, operace se zdařila. Při operaci
vám přispívají ke schopnosti vašeho týmu všichni vaši doktoři, ať už kladně nebo záporně.. Hra
končí ve chvíli, kdy se do čekárny z fronty pacientů přesune karta Zavření nemocnice.
Doporučený věk: od 18. Počet hráčů: 2-5.
Doba hraní: 30-60 minut.

DOOM
Desková hra vysílá do boje čtyři po zuby vyzbrojené mariňáky, aby
bránili lidstvo před zlem z nejtemnějších koutů Pekla. UAC mariňáci
využijí svůj arzenál, aby zvládli zrádné mise. odrazili nájezdy hord
běsnících démonů a splnili téměř nemožné úkoly. Mariňáci se s
každým zabitým démonem blíží ke svému cíli a v jejich stopách
zůstává hromada zmasakrovaných monster... ale i oni utrpí mnoho
těžkých ztrát.
Doporučený věk: od 14. Počet hráčů: 2-5.
Doba hraní: 2-3 hodiny.

Doprava 007
Chcete změnit stres z provozu na silnicích v zábavu? Otestujte
svoji orientaci na českých silnicích, zvolte nejrychlejší trasu,
projeďte tři města a spěchejte zpět do Prahy. Vyhrává jen ten,
kdo dobře zná česká města, silnice a jejich nástrahy a dokáže
se vypořádat s nečekanou situací.
Doporučený věk: od 6. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 30-45 minut.

Hotel Tycoon
Staň se hotelovým magnátem. Stavěj hotely, vítej své hosty a
doufej, že zůstanou tak dlouho, aby přišli na mizinu, až bude čas
zaplatit účet. Vyhrává poslední hráč, který zůstane ve hře.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 40 minut.

Hra nejen na hory
Cílem hry je nejvíce zabodovat na sjezdovkách. Abychom se
dostali na modrou, červenou nebo černou sjezdovku, potřebujeme
dostatek peněz a energie. Přivydělat si můžeme v servisu,
stavěním slalomu nebo úklidem sněhu. Energii získáme
například, když si koupíme novou výbavu nebo lekci ve skiškole. Vyberte si figurku snowborďáka či lyžaře a bavte se.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-6.
Hrací dobu si volíte sami.

Hra o manželství : nejen pro manžele
Jak dobře znáte svého partnera či partnerku? Jaké oblíbené jídlo má
rád či ráda? Jaké jsou jeho a její tajné sny? Hra o manželství vám
přináší dohromady 675 otázek, včetně vtipného kreslení. Otázky jsou
rozděleny do třech kategorií. Pomocí otázek zahřívacích, záludných a
otázek na tělo zjistíte, jak dobře se znáte a po čem váš partner nebo
partnerka touží. Cílem hry je odpovídat na otázky tak, jak odpoví váš
partner nebo partnerka na otázku a zároveň se v odpovědích
shodnout. Nejde o to, za každou cenu vyhrát, ale užít si příjemnou
zábavu. Přesto na vítěze čeká zasloužená odměna... Hra není určena
pouze manželským párům! Je určena všem, kteří se chtějí pobavit, dozvědět se něco více o sobě a
zpestřit si večer.
Doporučený věk: od 18. Počet hráčů: 2.
Doba hraní: 45 minut.

Jožin z bažin
Vzrušující stolní hra s nečekaným propadáváním do bažin.
Zkuste ulovit Jožina v originální hře od Ivana Mládka.
Přelstíte ho? Dokážete se vyhnout jeho ostrým zubům a
přitom nezahučet do močálu? Unikátní hrací princip, 3D
herní plán a autor Ivan Mládek zaručují, že se budete
všichni výborně bavit.
Doporučený věk: 5-99. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 20 minut.

Karel IV
Ocitli jste se v době Karla IV. a toužíte spatřit klenot tehdejší
architektury o kterém všichni mluví, a který Karel stavěl: katedrálu
sv. Víta. Cesta začíná těsně před staveništěm Nového Města
pražského a pokračuje středověkou Prahou, uličkami, prostornými
náměstími i hlubokými lesy kolem hradu Karlštejn. Čeká vás na ní
spousta dobrodružství, nástrah, ale také příjemných překvapení.
Cílem hry je překonat všechny nástrahy a vstoupit jako první do
katedrály svatého Víta.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-6.
Doba hraní: 40 minut.

Klondike 1896

Cílem hry je získat co nejvíce kusů zlata (bodů) zabíráním
území na mapě před sebou. Každý zabraný kousek zlata přináší
bod. Hráči cestou také mohou sbírat rubíny, které jim umožní
získat výhodnější claimy a někdy také claimy navíc.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 20-40 minut.

Kmotr : impérium Corleonů
Ve hře ovládají hráči rodiny soupeřící o nadvládu nad New Yorkem
padesátých let. Vyšlete napříč městem své dony, konsiliéry, následovníky a
gangstery. Vydírejte, vybírejte výpalné a získávejte potřebné nelegální
zboží. Ovládněte jednotlivé městské čtvrti a získejte výhody, které nabízí.
Podplaťte představitele města a získejte v nich mocné spojence. Vyřiďte
zakázky pro Dona Corleoneho a získejte pomocnou ruku proti soupeřům.
Díky svým akcím získáte spoustu peněz, ale v tomto krutém světě nejsou
peníze ve vašich rukou v bezpečí. Musíte se naučit špinavé peníze vyprat a
uložit do bezpečí vašich kufříků. Pouze jedna rodina může být nejmocnější a ovládnout New York.
Doporučený věk: od 14. Počet hráčů: 2-5.
Doba hraní: 60-90 minut.

Konečně doma
Cílem hry je projít celý okruh a ve spolupráci s ostatními hráči se dostat
z předváděcí akce zpět domů. Hráči nehrají proto sobě, ale společně.
Doporučený věk: od 15. Počet hráčů: 2-5.
Doba hraní: 30 minut.

Monopoly

Cílem hry je být prvním hráčem, který zaplní svůj pas
známkami.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-4.

Panic Lab

Cíl hry: Počínaje políčkem, které padlo na kostce
Laboratoře, se každý hráč snaží najít co nejrychleji
měňavku určenou třemi zbývajícími kostkami: Barvou,
Tvarem a Vzorem.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-10.
Doba hraní: 10-30 minut.

Párty Alias
Hra, ve které vysvětlujete ostatním spoluhráčům význam slov pomocí jiných
výrazů, takže používáte například synonyma, protiklady a další nápovědy.
Na prémiových polích vás čekají i jiné úkoly: předvádění zvířat či povolání,
hledání vhodných rýmů, popisování slavných osobností nebo hledání
maximálního množství slov od jednoho písmena.
Doporučený věk: od 11. Počet hráčů: 4 a více.
Doba hraní: 45 minut.

PictoFun
Zatímco běží čas, je nutné na hrací plán odložit co
nejvíce obrázkových karet a to tak, aby vytvořily
dlouhou souvislou řadu. Kartu lze však odložit jen
tehdy, pokud hráč uvede věrohodnou asociaci mezi
obrázkem na kartě a kategorií znázorněnou na hrací
desce.
Doporučený věk: od 12. Počet hráčů: 2-12.

Pirtički
Zábavná improvizační společenská hra, kde nikdo dopředu
netuší, v jaké roli se ocitne a jakou postavu či věc bude
ztvárňovat. hra nehledá ani vítěze ani poražené. Cílem hry je
navzájem se pobavit. Hráči se zúčastňují množství dopředu
připravených her a je jen na nich, jak si v dané chvíli poradí a
ukážou co v nich doopravdy je. Improvizujte, případně vyřešte
hádanku. Můžete si zahrát v 6 tématech celkem 120 her.
Doporučený věk: od 12. Počet hráčů: 6 a více hráčů.

Pivrncova střelpitka
První opravdová Pivrncova pijácká hra. Žádné kompromisy. Zatoč si,
splň úkol, nebo si tam kopni dalšího panáka. Čím déle hraješ, tím se i ty
nejjednodušší úkoly stávají nepřekonatelnou překážkou. Roztoč to doma
nebo v hospodě, kde tě čekají obzvláště peprné úkoly. Párty s kamarády
už nikdy nebude jako dřív. Hra pro skutečné chlapy a skutečné ženy.
Doporučený věk: od 18. Počet hráčů: 3-16.
Hrací dobu si volíte sami.

Pizza párty
Roztočte šipku a těšte se, kterou pizzu ochutnáte. Pod každou příchutí se
skrývá jiný úkol. Cílem hry je být v cíli jako první a ustát všechny nástrahy.
Párty hra plná bláznivých akcí přispěje k pobavení společnosti a rozproudění
zábavy.
Doporučený věk: 15-99. Počet hráčů: 2-8.
Doba hraní: 45 minut.

Quarto
Cílem hry je poskládat na desce řadu čtyř dílků s alespoň jednou společnou
vlastností. Řada dílků může být kdekoliv na desce, vodorovně, svisle nebo
diagonálně.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2.
Doba hraní: 10-25 minut.

Slova
Známá společenská hra určená pro dobrou zábavu dvou a
více hráčů. U této hry máte jedinečnou příležitost snadným a
přirozeným způsobem rozvíjet nejen svou slovní zásobu a
kombinační schopnosti, ale i paměť a postřeh. Procvičíte si
též znalost českého jazyka. Pravidla hry lze volně
přizpůsobovat věku a schopnostem hráčů.
Doporučený věk: od 7. Počet hráčů: 2-4.

Slovolam
Cílem hry je získat pomocí vyložených kamenů co nejvíce
bodů. Díky speciálním kamenům s již utvořeným slovním
základem je hra daleko zajímavější. Máte rádi křížovky?
Rádi trénujete paměť, postřeh a rozvíjíte slovní zásobu?
Doporučený věk: od 7. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 30 minut.

Speedway champion
Hra simuluje skutečné závody na ploché dráze a
umožňuje tobě a tvým spoluhráčům zúčastnit se nervy
drásajících závodů v pohodlí domova.
Doporučený věk: od 10. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 10-90 minut.

Star Wars : Star Battle
Úkolem hráčů je prolomit tři nepřátelské linie a vstoupit do
bezpečné zóny. Zvítězí hráč, který se jako první dostane do cíle.
Nebude to však jednoduché, během hry oddíly hráčů budou
ztrácet energii. Pokud oddíl ztratí veškerou svou energii, sníží to
šanci hráče na vítězství.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 2-4.
Doba hraní: 30 minut.

Ubongo : honba za diamanty
Hra se skládá z devíti kol. Každý hráč dostane 12 barevných dílků a na začátku
každého kola novou hrací kartu. Jeden z hráčů hodí kostkou a otočí přesýpací
hodiny. Symbol na kostce určí, které zadání bude hráč řešit. Teď se všichni
hráči současně pokoušejí co nejrychleji vyplnit světlou plochu na své hrací
kartě příslušnými barevnými dílky. Každý hráč, který během vyměřovaného
času své zadání vyřeší, zvolá "Ubongo!" a vezme si jeden drahokam z pytlíku.
Navíc dva nejrychlejší hráči dostanou ještě po jednom drahokamu z ukazatele
kol. Vítězem se stává hráč, který má po devíti kolech nejcennější sbírku
drahokamů.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 1-4.
Doba hraní: 30-70 minut.

Zvířata v kostce!
Vyber si jednu kartu a snaž se její obsah po dobu 10 vteřin
zapamatovat, pak otoč kartu obrázkem dolů a zkus odpovědět na
všechny otázky. Pokud jsi odpověděl správně na všechny otázky, karta
je tvoje, pokud je jakákoliv odpověď nesprávná, vrať kartu zpátky do
krabičky.
Doporučený věk: od 8. Počet hráčů: 1 a více.
Doba hraní: 10 minut.

