
Seznam deskových her Městské knihovny Bruntál 

 

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... 

 

 

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. 

 

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. 

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.. 

 

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! 



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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

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. 



Velbloudí dostihy na cesty 

UMÍSTĚNÍ: HRA -- 353 

Vezměte velbloudy na výlet. S touto malou  

krabičkou si můžete zahrát velbloudí dostihy nejen na cestách. 

 

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. 

 


