
Seznam deskových her Městské knihovny Bruntál 

 

 

Bananagrams: rychlá hra se slovy 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 531 

Bananagrams je svižná slovní hra, v níž nejde o vychytaná slova a počítání bodů, ale pouze  

o rychlost. Před začátkem hry si hráči vezmou ze společné zásoby rovný počet kamenů  

s písmeny. Po té, co je otočí lícem nahoru, začínají vytvářet slova. Nemají k dispozici žádnou 

desku, ani nezapisují skóre. Pouze před sebou každý zvlášť vytvářejí jakousi mřížku ze slov. 

Slova musí být čitelná zleva doprava, případně shora dolů. To, co jednou položí na stůl, 

rozhodně není definitivní. Délka hry 15 minut, 2 - 8 hráčů. 

 

Bílé historky: 50 strašidelných  

hádanek o nadpřirozených jevech:  

pro odvážné lovce duchů od 8 let 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 366 

 

 

 

Bystroočko: rychlá otáčecí postřehová hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 367 

Rychlá otáčecí postřehová hra pro celou rodinu,  

která přináší úplně nový herní mechanismus.  

Karta s obrázkem vám napoví, který symbol hledat. 

 Pak už zbývá jen co nejrychleji točit kolečkem  

a v okénku hledejte stejný symbol, jako je na kartě.  

Za každé vyhrané kolo získá hráč kartu jako bod. 

Carcassonne: hra o hradech, městech a rytířích 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 368 

Vytvářejte krajinu, umisťujte své družiníky  

jako lupiče, rytíře, mnichy či sedláky... 



Cortex challenge: chytrá postřehová hra  

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 572 

 

 

 

Costa Rica: výprava deštným pralesem 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 345 

Vydejte se na průzkum divočiny! Vy i vaši  

společníci objevujete a fotografujete zvířenu  

deštného pralesa. 

 

 

Černé historky 1: 50 tajuplných příběhů 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 369 

Černé historky jsou tajuplné, pochmurné  

a zapeklité detektivní příběhy. Zároveň je to  

originální společenská hra pro 2 a více hráčů. 

 

Červená karkulka: hlavolamová hra pro předškoláky 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 558 

Hlavolamová hra pro předškoláky na motivy klasické pohádky.  

Hra obsahuje: hrací desku, 5 dílků pěšinky, 2 figurky,  

3 stromy, 1 chaloupku, 1 knihu zadání s rébusy,  

1 obrázkovou knihu s pohádkou o Červené karkulce;  

Hrací doba: neurčena. 

 

 

 

 

 



Česko junior: otázky a odpovědi : zábavná hra pro zvídavé Čechy 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 573 

Otázky hry se týkají České republiky a jejích obyvatel a jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé  

a společnost, příroda a geografie, kultura a různé. Nově byla do hry zařazena aktivita se 

slepou mapou, kterou naleznete na zadní straně herního plánu a která vám odhalí ta 

nejpozoruhodnější místa naší země. Název z krabice; Hrací doba: 40+ min; Na krabici nad 

názvem: + bonusová hra. 

 

 

 

 

 

Dino Park 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 388 

 

 

Dinosauři : tajemné ostrovy 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 370 

Rébus pro jednoho hráče ze světa pravěkých zvířat.  

Poznáte býložravce od masožravých dinosaurů?  

Hra nabízí 80 zajímavých rébusů, v nichž je třeba  

důmyslně rozmístit části ostrovů tak, aby červení  

masožraví T-Rexové v žádném případě neohrožovali  

mírumilovné zelené býložravce. 

 

Dixit journey: rodinná hra 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 441 

 

 

 



Dobble 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 389 

Série rychlých miniher,  

ve kterých hrají všichni hráči najednou. 

 

 

Dostihy a sázky Junior 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 390 

Dětská varianta nejúspěšnější české hry. 

 

Duch! (společenská hra) 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 391 

Bleskurychlá postřehová hra. 

 

 

Duch! : Feztovní vydání 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 371 

Fez je označením pro neobvyklý klobouk,  

se kterým tentokrát přichází oblíbený duch Balduin.  

Pod klobouk se vejde jak samotný duch, tak spousta  

jeho věcí, což Balduin ani netušil, když při strašení tuto  

podivnou věc našel. Fez je pravý, orientální a je kouzelný.  

Co se pod ním dá nalézt, si mohou vyzkoušet hráči právě v této hře.  

Vyzkouší si při tom rychlost a postřeh, aby mohli vždy vyfouknout  

předmět spoluhráčům před nosem. 

Gobbit 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 574 

Gobbit je akční postřehová hra, ve které zažijete zběsilý souboj o potravu.  

Ve společenské hře Gobbit se snažíte ulovit zvířata, která jsou níže  

v potravním řetězci a ubránit své zvíře, aby se nestalo kořistí  

krvelačných útočníků. Hrací doba: 15 minut. 



Goblíci jedlíci 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 372 

Roztomilé bytůstky, které vám byly svěřeny,  

mají chuť na zábavu na ostatní goblíky.  

Pokuste se srovnat své goblíky do řady... 

Hadara 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 566 

Hra Hadara vás zavede do světa různých kultur a zemí.  

Ve třech epochách prožijete vzestup nového světa z malé  

osady až k výšinám civilizace. Své území zabydlíte rozličnými  

osobnostmi, pocházejícími z různých kulturních oblastí,  

kontinentů i časových období. Abyste své říši zajistili  

co největší čest a slávu,musíte si osobnosti vybírat pečlivě.  

Nesmíte ovšem zanedbat ani oblast zemědělství,  

kulturního rozvoje či vojenské síly, jinak vás předstihnou 

 říše konkurenční. Komu se podaří vytvořit  

novou, kvetoucí kulturu nejvyšší úrovně? Počet hráčů: 2-5  

Herní doba: 45 minut Doporučený věk: 10+;  

Obsahuje: 185 žetonů různých druhů. 162 hracích karet.  

20 dřevěných figurek. 5 přehledových karet.  

5 desek hráčů. 1 hrací plán  

s otočným kolem. 1 zápisník. Pravidla hry. 

Jak jako jak? 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 373 

Že vám nikdo nevěří, že jste na úpatí Himaláje spatřili  

stopy yettiho? V této hře se můžete pokusit ostatní přesvědčit,  

že máte pravdu.Čeká vás svižná blafovací hra s jednoduchými 

 pravidly, při které zažijete celé hory zábavy! 

 

 

 

 

 

 



Karak regent 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 575 

Přemýšleli jste, kde se v Karaku vlastně vzali oživlí kostlivci a drak?  

Odpověď najdete ve starých svitcích vyprávějících o krutém panovníkovi,  

za jehož vlády trpěla celá země. Našli se však hrdinové, kteří se do hradu  

vydali, a ačkoliv o nich nikdo už neslyšel, pán Karaku zmizel. Jelikož  

ale využíval temnou magii, uvázl mezi světem živých a mrtvých.  

Nyní čeká na svůj návrat k moci. 

Délka hry 45 min; Počet hráčů 2-5; Od 7 let. 

Kingdomino 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 374 

Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření  

svých velkolepých království. Je třeba prozkoumat  

všechny druhy krajiny - obilná pole, nehostinné skály 

 i rozlehlá jezera a vybrat ta nejlepší místa. Ale pozor,  

jsou tu i další králové, kteří se poohlížejí po stejných  

krajinách... Vybudujte to nejskvělejší království!  

Prosperitu vám zajistí různé druhy krajiny a významné  

budovy. Jednoduchá moderní společenská hra pro celou  

rodinu, která má s klasickou hrou domino společný  

pouze tvar herních dílků. 

Klub detektivů 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 576 

Hra Klub detektivů je ilustrovaná rodinná hra, která je vhodná pro děti od 8 let. Hráči v ní 

uplatní především své deduktivní dovednosti. Cílem hry je totiž odhalit toho hráče, který na 

rozdíl od ostatních neobdržel od informátora kódové slovo a snaží se to zakrýt vykládáním 

správných karet. Součástí hry je 168 ilustrovaných karet důkazů, 58 žetonů vítězných bodů,  

8 hlasovacích žetonů lup, 7 poznámkových bloků a tužka. S hrou Klub detektivů si jistě 

užijete spoustu zábavy. Hra obsahuje: 168× ilustrovaná karta důkazů 58× žeton vítězných 

bodů 8× hlasovací žeton lup 7× poznámkový blok 1× tužka. 

 

 

 

 

 



Kočka Karla 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 375 

Vaše myšky si užívají hostinu na kusu vynikajícího sýra.  

Ale pozor, blíží se mazaná kočka Karla! Pokud kočka  

myšky uvidí, budou muset co nejrychleji utíkat.  

Kdo bude rychlejší? Mlsné myšky nebo kočka Karla? 

Krycí jména přísně tajná hra se slovy 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 376 

Hlavní špión řekne: "Vlna 2". Najdete ta dvě správná slova,  

která vám pomohou k vítězství? Skrytou identitu všech 25  

agentů znají jen hlavní špióni. Ostatní hráči znají agenty  

pouze pod jejich KRYCÍMI JMÉNY. Týmy spolu soupeří  

o prvenství v úspěšném kontaktování všech svých agentů.  

Hlavní špióni předkládají jednoslovné indicie pro skupinu  

slov zobrazených na stole. Spoluhráči se pokoušejí uhodnout  

slova své barvy a vyhnout se slovům patřícím soupeři.  

Opravdový profesionál nikdy nekontaktuje nájemného vraha.  

KRYCÍ JMÉNA: skvělá zábava pro všechny, kdo si rádi hrají se slovy. 

Kvedlalové z Kvedlinburku 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 559 

Nechte se zlákat nenáročnou hrou, která má svoje kouzlo a hezky zabaví doslova celou 

rodinu. Je to příjemná oddechovka nejen na zimní podvečery. Během každého roku se na 

pouhých devět dní, čili na devět hracích kol, otevírají stánky vyhlášeného kvedlinburského 

jarmarku. Potkáte tam mastičkáře, léčitele a alchymisty z celého okolí. Vy si díky tomu 

můžete ze svého sáčku postupně losovat drahocenné přísady do léčivých lektvarů a kotlíků. 

Ale i tak musíte hlídat smysluplnost všech ingrediencí, protože i jedna jediná nadbytečná 

kulička sanytru může způsobit výbuch celého vašeho bylinkového lektvaru. Hrací doba:  

45 minut. 

 

 

 

 

 

 



Machi Koro 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 377 

 

 

 

 

Majesty: Má koruna, mé království 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 378 

Majesty je karetní hra, ve které budou  

hráči v roli vládců království najímat postavy  

do svých říší, aby jim tak přinesli věhlas. 

 

Makroskop 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 560 

Hra obsahuje: 1 makroskop, 54 žlutých vítězných  

krystalů (hodnota 1 bod), 10 modrých vítězných krystalů  

(hodnota 10 bodů), 12 žetonů, 200 oboustranných  

obrázkových karet, 2 kostky, 1 figurku, počítadlo  

kol a pravidla. 

 

 

 

Marco Polo II 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 568 

Na druhé straně prastarého lesa se nachází zapomenuté doly. Vydejte se po nich pátrat se 

svým trpasličím klanem a společně překonávejte překážky, vyhýbejte se pastím a trollům, ale 

především – hledejte cenné poklady! Dávejte si však pozor na draka a buďte stále ve střehu, 

neboť je možné, že někteří členové vašeho klanu hrají proti vám. Obsah balení:  

170 kartonových žetonů, mincí a ukazatelů, 160 dřevěných figurek a žetonů zboží  

a velbloudů, 47 karet, 26 dřevěných kostek, 4 desky hráčů, herní plán, pravidla, příloha 

pravidel. 


