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Memoarrr! 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 379 

Vydejte se spolu se zvířaty za pirátským pokladem  

na pustý ostrov. Spolehněte se na svoji paměť  

a trochu pirátského štěstí. Získejte co nejvíce rubínů  

z pokladu dříve, než je pohltí láva z vybuchující sopky. 

 

 

Minutová říše 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 392 

Vytvořte svoji říši a ovládněte svět legendárních tvorů. 

 

 

Múza 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 380 

V této velkolepé párty hře najdete více než  

100 překrásně ilustrovaných karet. V každém kole  

hry se jeden hráč vžije do role Múzy a předloží  

svému týmu tajuplnou indicii. 

 

Mysli a spojuj! 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 577 Lidské tělo 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 578 Zvířata 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 582 Vesmír 

Vzdělávací karetní hra.  

Vesmír. Zvířata. Lidské tělo. 

 

 



Neobvyklí podezřelí párty hra: kdo to byl? 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 347 

Na pachateli neulpěl ani stín podezření.  

Ostřílení detektivové nemají jedinou stopu. Zmatený svědek  

nepozná důležitou informaci od zbytečné. Připravte se  

na vskutku neobvyklé vyšetřování! 

 

 

Noemova archa: magnetická hlavolamová hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 381 

Je tolik druhů zvířátek a do Archy se vejdou jen tak tak.  

Proto musíš velmi dobře přemýšlet, jak je do útrob lodi naskládat.  

Důležité je, aby páry jednotlivých druhů vždy byly u sebe.  

Ujisti se, že všechna zvířátka budou na palubě před tím, než archa vypluje. 

 

Ominoes - kostky bohů 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 349 

Ominoes: Kostky bohů jsou abstraktní hrou,  

ve které se hráči snaží tvořit skupiny kostek  

s vybraným symbolem jednoho z bohů,  

za něž získávají vítězné body. 

 

 

Ostrov Skye: jak se náčelník stal králem 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 351 

V této hře se každý z vás stane klanovým náčelníkem,  

který buduje své panství. Zajistěte si pořádný příjem,  

shromážděte stáda i loďstvo a triumfujte nad znepřátelenými klany! 

 

 

 



Pictomania 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 382 

Pictomania je hra určena dětem i dospělým. 

Jedná se o kreslící hru, ve které vlastně ani kreslit  

nemusíte umět. Kouzlo hry spočívá v jejím bodování,  

takže i když nejste žádný malíř, ale máte dobrý úsudek,  

můžete zvítězit. Podstatou hry je v co nejkratším čase  

nakreslit zadané slovo a zároveň uhádnou, co svým  

uměleckým výtvorem chtěli ztvárnit protihráči.  

Určitě zažijete mnoho zábavy při diskuzi nad vašimi obrázky. 

 

Poslední slovo kdo bude mít poslední slovo?: obrázková slovní hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 458 

Kdo bude mít poslední slovo? Obrázková slovní hra  

s krásně ilustrovanými kartami. Musíte mít pokaždé  

poslední slovo? S naší hrou se vám  

to podaří i bez domácích hádek. 

 

Přines si svou knihu: hra o vypůjčených větách 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 383 

Jak zapojit knihu do hry? Zvolte kartu zadání a pak rychle listujte,  

abyste splnili úkol. Najdete „směšný titulek z bulvárních novin“  

v nejnovějším bestselleru? A co „radu na rande“  

ve své ohmatané kuchařce? Protože můžete použít  

jakoukoli knížku, můžete hrát s jakoukoli skupinou  

a najít neomezený potenciál zábavy na každé stránce. 

 

 

 

 

 

 



Plyšová hlídka: hra s knihou příběhů 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 564 

Plyšová hlídka je dobrodružná kooperativní hra, v níž se coby skupinka plyšáků snažíte 

ochránit svou holčičku před nočními můrami a příšerami, které se ukrývají v temných koutech 

jejího pokojíčku. Hra se výtečně hodí pro rodinné hraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběhy pirátů: jedna posádka, sedm moří, tisíc dobrodružství!  

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 563 

Příběhy pirátů je kooperativní hra odehrávající se v reálném čase. Každá partie hry 

představuje jednu kapitolu příběhu, v níž máte splnit konkrétní předepsaný úkol. Úkoly 

budete plnit postupně, aniž budete tušit, co vás bude čekat příště! Hlavním herním principem 

je umisťování přesýpacích hodin na různé části modelu pirátské lodi. Hráče celou hrou 

provází mobilní aplikace. Budete proplouvat úžinami, čelit bouřím a samozřejmě bojovat  

s nepřátelskými plavidly. Hrát můžete souvislou kampaň složenou z deseti příběhů. Hra je 

provázena mobilní aplikací, která je ke hře nezbytně potřebná a obsahuje také detailní 

pravidla a popis herního materiálu jednotlivých obálek. Aplikace je zdarma ke stažení na 

Google Play nebo App store. V pravidlech QR kód.; Hrací doba: 30 minut; Hra obsahuje:  

2 plastové pořadače, 1 loď složená z 8 dílů, 6 segmentů herního plánu, 4 přesýpací hodiny,  

3 zátky, 5 srdíček, 14 žetonů poškození, 4 dělové koule, 1 hrací kostka, 10 tajných obálek = 

kapitol příběhu s různými kartami a herními komponentami (kartami, žetony a podobně). 

 

 

 



Quoridor  

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 579 

Dřevěná abstraktní strategická hra pro 2 nebo 4 hráče, částečně využívá principu piškvorek, 

ale je mnohem strategičtější. Pro 2 nebo 4 hráče; Trvání hry 15 min. 

Red7 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 384 

Děti mají za úkol co nejlépe reagovat na změny  

a zůstat poslední ve hře. Pro vítězství je základem  

sedm čísel, sedm barev a sedm různých pravidel.  

Kombinace v těchto kartách jsou překvapivá a je jich hodně. 

 

 

 

 

 

 

Rory's Story Cubes: pravěk 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 562 

Příběhy z kostek: Pravěk je unikátní kostková hra v mini provedení, která dá vyniknout vaší 

fantazii. K dispozici tentokrát máte pouze tři kostky s pravěkou tematikou. Ty můžete použít 

buď samostatně nebo je připojit k jiné sadě Příběhů z kostek. Hra obsahuje: 3 kostky, 1 

pravidla hry, úložný prostor, vnější přebal; Hrací doba: neurčena. 

 

 

 

 

 

 

 



Sabotér: duel 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 561 

Dva trpaslíci stojí před těžkým rozhodnutím: kopat jeden společný tunel nebo to zkusit na 

vlastní pěst? V každém případě je potřeba svého protivníka ve správný moment sabotovat. 

Teprve pak se o zlato nemusíte dělit. Výzva pro jednoho nebo dva hamižné trpaslíky. Pro 1+2 

hráče; Délka hry 30 min. 

Sabotér: ztracené doly 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 569 

Společenská desková hra Sabotér - Ztracené doly vychází z populární karetní hry Sabotér. 

Rozdělte se do dvou týmů trpaslíků, kteří proti sobě navzájem soupeří a snaží se co nejdřív 

dostat k pokladu. V cestě jim stojí všelijaké nástrahy. A co je ještě horší, jeden z nich je 

sobecký a hrabe jen pro vlastní prospěch. A další je sabotér, který ve skutečnosti pracuje pro 

druhý tým. Spolupracujte s týmem, dojděte k pokladu a snažte se získat co nejvíc. Hra 

Sabotér - Ztracené doly podporuje kooperaci a skvěle se hodí pro hraní s rodinou či přáteli. 

Přeloženo z němčiny?; Pro 3-9 hráčů; Trvání jedné hry: 45 a více minut; Český a slovenský 

návod ke hře; Vyrobeno v Německu; Distributor: ALBI Česká republika a.s. 

Tajná výprava čarodějů 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 565 

Obsah hry: 1 hrací deska, 5 dílů - kouzelnická škola, 6 barevných figurek, 1 bílá figurka, 3 

kostky, 1 žeton budík, 18 kulatých žetonů, 3 žetony - lektvary, 3 čtvercové žetony - očarování 

kostek, pravidla hry; Hrací doba: 30 minut. 

 

 

 

 

 

Time's up! 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 385 

Legendární a celosvětově úspěšná párty hra v rodinné verzi.  

Hráči se rozdělí do týmů po dvou a více. Hra má 3 kola 

 a v každém kole jeden zástupce týmu popíše  

nebo předvede během 40 sekund co nejvíce známých  

pojmů, zvířat a povolání, které jsou na kartách. 



To je otázka 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 386 

Co by ti více chybělo, kdyby ze světa zmizelo?  

Čokoláda, nebo lesy? To je otázka! A přesně na takové  

otázky budete odpovídat v této hře. 

 

 

 

 

 

Ubongo: junior 3D 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 570 

Ubongo Junior je jednou z variant oblíbené rodinné hry Ubongo, tentokrát je hra 

přizpůsobena hráčům již od 5 let. Všichni hráči se snaží sestavit skládačku z barevných dílků, 

na kterých jsou vyobrazena zvířátka. Kdo zadání složí jako první, musí zavolat „Ubongo“ a 

získá cenné drahokamy. Zbylí hráči však také mají nárok na odměnu, pokud stihnou 

skládačku složit v časovém limitu. Vítězem se stane ten hráč, který během hry nasbírá nejvíce 

drahokamů. Tato povedená hra poskytne dětem hodiny skvělé zábavy, navíc si při jejím hraní 

procvičí logické uvažování, jemnou motoriku a také znalosti barev a zvířátek. Hru můžete 

kombinovat se základní hrou Ubongo a hrát ji tak dohromady s vašimi dětmi. Hrací doba: 20 

minut. 

Ubongo: 3D 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 571 

Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných dílků, posunout svou figurku na hrací desce a 

vzít si drahokamy. To vše musí stihnout dříve, než se přesypou hodiny. Název z krabice; Hra 

obsahuje: 36 karet (s 504 zadáními), 40 dílků, 58 drahokamů, 1 přesýpací hodiny, 1 kostka, 1 

plátěný sáček; Hrací doba: 30 min. 

 

 

 

 



Únikovka: prokletí sfingy 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 535 

Vydali jste se na svůj vysněný výlet do Egypta za jeho starověkými památkami. Prohlídka 

jedné z pyramid ale nabrala trochu jiný směr, než jste čekali. Nešťastnou náhodou jste zůstali 

uvězněni v tajné místnosti uvnitř pyramidy! Jak se teď dostat ven? Únikovka je karetní variací 

na populární únikové hry, při nichž se skupina přátel nebo kolegů (lze hrát i v jednom hráči) 

nechá zamknout do místnosti plné rébusů a snaží se z ní v časovém limitu uniknout pryč. 

Počet hráčů: 1-6 Doporučený věk: 12+ Herní doba: 60 minut. 

Únikovka: závod s časem : karetní hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 536 

Únikovka je karetní variací na populární únikové hry, při nichž se skupina přátel nechá 

zamknout do místnosti plné rébusů a snaží se z ní v časovém limitu uniknout pryč. Karty se 

zaoblenými rohy v kartonové krabičce 13 x 10 x 3 cm; Hrací doba: 60+ min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V kostce! plus: rychlá hra na procvičení paměti. Česko. Svět. 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 580 Česko 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 581 Svět 

Společenskou hru V kostce! PLUS Česko si rád zahraje každý, kdo hledá rodinnou aktivitu 

pro dlouhé večery, anebo kdo se chce něco nového dozvědět. Hra ale především slouží k 

tomu, abyste si užili spoustu zábavy a legrace se svými blízkými. Hlavním cílem kostky 

Česko je procvičení paměti a vědomostí. Oproti starším hrám je verze V kostce! PLUS 

obohacena o odměny, například v podobě malovací minihry. Obsahuje: 70 karet s otázkami, 

20 malovacích karet, 40 žetonů, 5 mazacích fixů, 1 přesýpací hodiny, 1 losovací ruleta. 

Svět je jedním z témat oblíbené paměťové hry, se kterou si děti mohou vyzkoušet, jak si 

pamatují znalosti na téma Fakta o světě. Ty si také mohou zábavnou formou procvičit. 

Obsahuje: 70 karet s otázkami, 20 malovacích karet, 40 žetonů, 5 mazacích fixů, 1 přesýpací 

hodiny, 1 losovací ruleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velbloudí dostihy na cesty 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 353 

Vezměte velbloudy na výlet. S touto malou  

krabičkou si můžete zahrát velbloudí dostihy nejen na cestách. 

 

 

 



Velká kniha her pro malé badatele 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 567 

Vydej se na dobrodružnou cestu kolem světa – po stopách objevitelů,  

kteří tady byli před námi. Sestav figurky a hrací kostku, které jsou  

součástí knihy, a můžeš se pustit do hry. Vyzvi své kamarády nebo  

rodiče a užijte si společně dlouhé hodiny dobrodružství a zábavy.  

Dozvíš se při tom spoustu zajímavých informací o významných lidech,  

kteří objevili úžasná místa na Zemi i ve vesmíru a dobyli svět.  

Kartonové listy; Součástí knihy figurky, žetony a hrací kostka  

jako vylamovánky na zadním přídeští. 

 

X bere!: hra pro 2-4 přežvýkavce 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 355 

Karetní hra z rodiny 6 bere, ve které  

ale používáte i speciální řadu X, která  

vás může ochránit před nežádoucími kravami. 

 

 

Země: světová znalostní hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 387 

Hra Země vás provede po řadě nejzajímavějších  

míst naší planety. Navštívíte nejvyšší hory,  

nejhlubší moře, největší zlatý důl  

nebo nejmohutnější vodopády. 

 

 

 

 

 


