Seznam her s popisem
Activity
(Počet hráčů: 3-16, věk hráčů: od 12 let, doba hraní: cca 60-120 min)
Activity patří k nejznámějším hrám na párty v Česku. Hráči ve hře slovně opisují, pantomimicky hrají,
popřípadě kreslí jednotlivé pojmy, které si vylosují na kartě. Nakreslit koně umí asi každý, ale už
taková ošatka je horší:) No a zkuste předvést "pocit nasycenosti" v pantomimě. Šťávu hře dodává to,
že různé úkoly jsou různě bodově ohodnoceny a každý se snaží být v cíli první:)

Activity junior
(Počet hráčů: 3-12, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 60-120 min)
Oblíbená hra Activity existuje nejen v úpravě pro dospělé, ale též pro mladší. Ve hře Activity junior
stále popisujete, kreslíte či předvádíte pantomimu, ale tentokrát jsou úkoly o něco lehčí. Opět vítězí
ten, kdo je nejšikovnější v hádání a tedy v postupu po políčkách.

Blokus 3D
(počet hráčů: 2-4, věk hráčů: od 7 let, doba hraní: cca 20 min)
Blokus je výborná abstraktní hra, ve které se svými kameny snažíte blokovat soupeře a zároveň sami
zabrat co nejvíce území. Na konci je vaším úkolem, aby při pohledu shory bylo vidět více vašich
kamenů než soupeřových.

Burg Appenzell
(počet hráčů: 2-4, věk hráčů: od 6 let, doba hraní: cca 30 min)
Každý z hráčů se snaží se svou barevnou myší nasbírat čtyři různé druhy sýra, které jsou rozmístěny v
hradu Appenzell. Hráč má v každém kole k dispozici akční body, které může využít na nasazení myši,
k jejímu pohybu nebo k odkrytí chodby. Hráč může také posunout dílek hradu a tím změnit celé
bludiště.

Byl jednou jeden život
(počet hráčů: 1-4, věk hráčů: od 6 let, doba hraní: různá)
Hra Byl jednou jeden život je zábavná výukově-znalostní hra na motivy stejnojmenného populárního
televizního seriálu. S touto hrou mají vaše děti i vy jedinečnou šanci zlepšit si znalosti o lidském těle a
to hravou formou.

Cink
(počet hráčů: 2-4, věk hráčů: od 6 let, doba hraní: cca 20 min)
Obrovská mísa plná ovocného salátu z banánů, jahod, citronů a švestek. Kdo první sáhne po zvonku,
když se objeví pět kusů od stejného druhu ovoce? Skvělá postřehová hra pro děti, které si zvoneček
zamilují.

Citadela
(počet hráčů: 2-7, věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 30-60 min)
V karetní hře Citadela se snažíte postavit své město tak, abyste za něj dostali co nejvíce bodů. Lepší
budovy ale stojí více peněz, a tak je nutno využívat služeb různých postav, které si každé kolo můžete
tajně zvolit.

Citadela rozšíření
(počet hráčů: 2-8, věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 30 -60 min)
Citadela – Temná země je rozšířením karetní hry Citadela a nelze ji bez původní hry hrát. Temná země
přináší deset nových postav, které hru výrazně mění.

Česko: otázky a odpovědi
(počet hráčů: 2-6, věk hráčů: od 12 let, doba hraní: cca 30-60 min)

Česko: otázky a odpovědi vám dá možnost otestovat si své znalosti o České republice. Celkem 2400
otázek vás prověří v oblastech historie, kultury, vědy/přírody/techniky, sportu, geografie a různé. Ve
hře nerozhodují vaše taktické schopnosti, ale především právě znalosti.

Česko: otázky a odpovědi junior
(počet hráčů: 2-6 věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 30-60 min)
Česko: otázky a odpovědi junior je verzí oblíbené hry Česko určenou pro rodinné hraní s dětmi.
Obsahuje celkem 1200 otázek ze čtyř různých okruhů - lidé a společnost, příroda a geografie, kultura a
různé. Otázky jsou uzpůsobené tak, aby hru mohly hrát děti již od 10 let. Hra je vhodná pro
zopakování a rozšíření znalostí dětí, ale prověří i dospělé.

Gulo Gulo
(počet hráčů: 2-6, věk hráčů: od 5 let, doba hraní: cca 20 minut)
Rosomák, nazývaný GULO GULO, je velké zvířátko, proto má také velký hlad. A když vidí hnízdo
plné vajíček, nemůže nechat zahálet svoje nenechavé tlapky.
Oblíbeným jídlem malých rosomáků jsou vejce paní Supové. Paní Supová však rosomáčka přistihla u
krádeže vajec a uvěznila jej. Hráč, který bude dělat největší skoky a bude mít dostatečně hbité prsty
může osvobodit malého rosomáka a vyhrát tak hru. Napínavá hra pro mladé i starší hráče.

Halali!
(počet hráčů: 2, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: 30 - 60 min)
Zde se myslivec stává kořistí!
Jeden hráč bude bojovat za dřevorubce a myslivce, druhý vklouzne do kůže zvířat - lišek a medvědů.
Oba loví kachny a bažanty a také sebe navzájem!
Šance jsou vyrovnané. Na začátku může převládat štěstí na jedné straně, avšak postupem hry je stále
větší prostor pro taktiku. Lovu zdar!

Jenga
(počet hráčů: 2-6, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 20 min)
Společenská hra Jenga je hra pro 2 a více hráčů, ve které šikovnost a pevná ruka hraje rozhodující
slovo. Velmi jednoduchá pravidla spočívají v přípravě pater vysoké věže složené z dřevěných kvádrů.
Hráč na tahu vyjme jeden kvádr, který nesmí být z nejvyššího patra a umístí jej nahoru. Komu věž
jako prvnímu spadne - prohrál.

Jungle speed
(počet hráčů: 3-8, věk hráčů: od 7 let, doba hraní: cca 20 min)
Jungle Speed je vynikající párty hra až pro osm hráčů, která pořádně prověří vaše reflexy a pozorovací
schopnosti. Hráčům jsou rozdány karty s obrázky, z nichž některé jsou dosti podobné. V každém kole
všichni hráči otočí kartu a pokud mají dva stejnou, musí sáhnout po dřevěném totemu, který je
uprostřed stolu. Vaším úkolem je jako první se zbavit všech karet. Jedině tak se můžete stát vůdcem
kmene.

Královské rošády
(počet hráčů: 2-6, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 30-45 min)
Královské rošády jsou karetní hrou, kde se na královském dvoře vykládáním karet a získáváním vlivu
snažíte zmocnit bodovacích karet. Ale pozor, existuje i spousta karet speciálních, máte tak spoustu
prostoru pro intriky a blafování! Celá hra je poměrně jednoduchá a především zábavná, protože se
vždy snažíte obelstít své protivníky.

Ligretto
(počet hráčů: 2-4, věk hráčů: od 6 let, doba hraní: cca 20 min)
Ligretto je zábavná karetní hra, ve které je vaším úkolem přikládat různě barevné karty na hromádky
uprostřed stolu vzestupně od jedné do desítky. Hra procvičí především váš postřeh a rychlé reflexy,
vyhrává ten, kdo bude schopen co nejdříve se zbavit svých karet.

Osadníci z Katanu
(počet hráčů: 3-4, věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 60-120 min)
Osadníci z Katanu jsou herní legendou. V roli jednoho z osidlovatelů ostrova Katan stavíte vesnice a
města za suroviny, které se vám podaří sklidit. Cesta k úspěchu pak vede přes šikovné směňování s
ostatními hráči, které zaručí vysokou míru komunikace ve hře.

Reversi (Othello)
(počet hráčů: 2, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 30 min)
Othello (Reversi) je velmi pěkná abstraktní hra s velmi jednoduchými pravidly. Hráči se střídají v
tazích a navzájem si přebarvují kameny. Cílem hry je mít na konci hry (po zaplnění hrací desky o 8x8
polích) na desce více kamenů než soupeř. Hra má na první pohled překvapivou strategickou hloubku a
snaha neustále přebarvovat co nejvíce soupeřových kamenů nemusí vést k vítězství.Hru doporučujeme
především příznivcům pozičních abstraktních her pro dva hráče.

Střelené kachny
(počet hráčů: 3-6, věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 20 min)
Střelené kachny jsou příjemnou karetní oddychovkou. Ve hře se snažíte zachránit na rybníce svoje
kachny a v roli myslivce napopak zastřelit co nejvíce soupeřových. Nečekejte velkou strategii, tady jde
o zábavu. Hra má velmi chytlavé a legrační ilustrace a lze ji hrát ve větším počtu lidí.

Tikal
(počet hráčů: 2-4, věk hráčů: od 10 let, doba hraní: cca 60-120 min)
TIKAL je nejvýznamnějším a největším starobylým sídlištěm Mayů. Toto posvátné místo dřímá
skryto pod stromy, dosahujícími výšky až padesáti metrů. Troufáte si poodhalit další díl tajemství,
jehož kořeny sahají velmi hluboko do historie? Jste připraveni na těžkosti a nástrahy, které vám prales
dozajista připraví? Pokud ano, zde je vaše příležitost cestovat za objevy a zachraňovat starobylé
chrámy a poklady, navíc se právě vydávají až čtyři expedice, které čekají na své vůdce.

Trans Amerika
(počet hráčů: 2-6, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 30 min)
Jednoduchá a poučná hra pro více hráčů. Principem hry je spojit všech pět náhodně vybraných měst na
mapě železnicí. Hráči se mohou napojit na protivníkovu železnici a tak si zkrátit délku stavby. Hráč
musí odhadnout, kam mají protivníci namířeno a využít toho. Po spojení všech pěti měst hráč skončí
hru a ostatní hráči dostávají trestné body za chybějící koleje. Za každý trestný bod se soupeřova
lokomotiva posouvá blíže ke srázu.

Uno
(počet hráčů: 2-8, věk hráčů: od 7 let, doba hraní: různá)
Oblíbená karetní hra, která se hraje na podobném principu jako prší. Úkolem je se co nejrychleji zbavit
všech svých karet, Vaše skóre jsou karty, které zůstanou protihráči (protihráčům) v ruce.

Všechny vlajky světa
(počet hráčů: 2-9, věk hráčů: od 8 let, doba hraní: cca 20 min)
Všechny vlajky světa je zeměpisná vzdělávací hra, která prověří vaše znalosti jak vlajek jednotlivých
států, tak geografie obecně - zejména hlavních měst, ale přiučíte se i v oblasti hor a řek. Hra obsahuje
celkem tři různé varianty hry pro dospělé a jednu hry pro děti.

