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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. 

Cortex challenge: chytrá postřehová hra 

UMÍSTĚNÍ: OD 

 

Červená karkulka: hlavolamová hra pro předškoláky 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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: OD 

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. 

 

 



Gobbit 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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. 

Hadara 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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. 

Karak regent 

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. Pomůžete mu vrátit se do jeho temného hrad. Délka hry 45 min; Počet 

hráčů 2-5; Od 7 let. 

 

 

 

 

 

 



Klub detektivů 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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. 

Kvedlalové z Kvedlinburku 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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. Přeloženo  

z němčiny?; Hrací doba: 45 minut. 

Makroskop 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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: OD 

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. 

Mysli a spojuj! 

UMÍSTĚNÍ: OD 

Vzdělávací karetní hra.  

Vesmír. Zvířata. Lidské tělo. 

 

Plyšová hlídka: hra s knihou příběhů 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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: OD 

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: OD 

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. 

 

Rory's Story Cubes: pravěk 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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: OD  

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: OD  

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: OD  

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. 

 



Ubongo: junior 3D 

UMÍSTĚNÍ: OD 

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: OD 

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. 

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

UMÍSTĚNÍ: OD  

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. 

 

 

 

 

 



Velká kniha her pro malé badatele 

UMÍSTĚNÍ: OD  

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. 


