Název: Carcassonne - základní hra

Rok vydání: 2001
Autoři: Klaus-Jürgen Wrede
Výrobci: HANS IM GLÜCK, MINDOK
Věk hráčů: od 8 let
Počet hráčů: 2 až 5
Doba hraní: Asi 30 až 70 minut
Herní systém: Pokládání kartiček, spolupráce
Počeštění: Kompletně česká hra dostupná v ČR
Doporučení: Nebudete zklamáni
Popis: Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se
vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do
měst a klášterů, aby hledali štěstí kolem Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické
rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu. Hráči
vykládají jeden po druhém karty s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které
mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím
konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání. Tak jako je jihofrancouzské město Carcassonne
pověstné svým jedinečným opevněním, tak se hra Carcassonne stává pověstnou svou úspěšností. Od
jejího uvedení na trh v roce 2001 se prodalo již tři miliony kusů.

Originální název: Black Stories

Rok vydání: 2004
Autoři: Holger Boesch
Výrobci: MINDOK, MOSES
Věk hráčů: Od 12 let
Počet hráčů: 2 až 20
Doba hraní: Krátká hra do 20 minut
Stupeň náhody: Bez náhody
Interaktivnost: Vysoká míra komunikace
Složitost: Triviální
Herní systém: Hra vhodná na večírek, karetní hra, logika a
dedukce.
Počeštění: Kompletně česká hra dostupná v ČR
Doporučení pro rodiny: Určitě vyzkoušejte, neměla by
uniknout vaší pozornosti.
Popis: 50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvol, 11 vražd, 12 sebevražd a jedno otrávené jídlo. Jak
se to vše mohlo stát? Černé historky jsou zapeklité, morbidní a mysteriózní záhady pro teenagery a
dospělé s jakýmkoliv vztahem k hrám. Vyřešte hádanku! Jen jeden hráč zná celý příběh. Všichni
ostatní znají jen část a pomocí dobře mířených otázek, dedukce a odhadu se pokoušejí poskládat
jednotlivé střípky a odhalit, jak se příběh doopravdy stal. Tyto někdy strašidelné, ale vždy zábavné
příběhy si vás i vaše přátele rychle získají. Černé historky by neměly chybět na žádné party.

Název: Metro

Rok vydání: 2011
Věk hráčů: od 8 let
Počet hráčů: 1
Doba hraní: do 20 min
Herní systém: logika a dedukce
Stupeň náhody: 4 - bez náhody
Interaktivnost: 1 - bez komunikace
Humor: 1 - seriozní
Složitost: 1 - triviální
Popis: Hra Metro vás zavede do podzemního dopravního labyrintu. Najděte nejlepší a nejrychlejší
cestu, propojte stanice tak, aby se cestující co nejdříve dostali k cíli.

Název: Piráti – schovej a najdi

Věk hráčů: 5 - 99 let
Počet hráčů: 1
Doba hraní: 20 min
Popis: Všichni na palubu v této dobrodružné pirátské hře! V této logické hře můžete řádně procvičit
své mozkové buňky. Je třeba umístit 4 herní dílky s ostrovy tak, aby na moři zůstali jen někteří piráti.
Najděte svůj poklad logického myšlení a dobré prostorové představivosti. Aaaaar! V každém z rébusů
jsou stovky možností, jak umístit jednotlivé herní dílky, ale vždy pouze jediné řešení.

Název: Auto Blok

Věk hráčů: Od 6 let
Počet hráčů: 1 a více
Doba hraní: Krátká hra do 20 minut
Počeštění: Kompletně česká hra dostupná v ČR
Popis: Všem jednotkám!
„Podezřelý jede v kradeném červeném sportovním autě. Míří na východ, směrem k centru města.
Odmítá zastavit a může být ozbrojen. Obkličte ho a zablokujte všechny únikové cesty!“
Ve hře Auto Blok se stáváte velitelem dramatického policejního zásahu. Vaším úkolem je
zkoordinovat jednotky v policejních vozech tak, aby obklíčily prchajícího zločince, zablokovaly
všechny únikové trasy a zločince zatkly. V 60 rébusech této hry mohou děti i dospělí zažít opravdovou
policejní honičku.

Název: Fauna

Hrací doba: 45 minut
Počet hráčů: 2 až 6
Doporučený věk: od 10 let
Popis: Fauna je hra, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. 360 zvířat čeká na to, abyste správně
určili nebo odhadli jejich váhu, délku, délku jejich ocasu a výskyt na mapě světa. Čím přesněji se
trefíte, tím více bodů získáte. V roce 2009 byla jako vůbec první znalostní hra v historii nominována
na cenu Spiel des Jahres!

Název: Duch!

Počet hráčů: 2 - 8
Věk: od 8 let
Doba hry: do 20 min
Popis: Myš! Kniha! Křeslo! Láhev! Duch! Bleskurychlá postřehová hra pro 2 – 8 hráčů od osmi let.
Ve hře je 5 různých dřevěných předmětů – bílý duch, zelená láhev, modrá kniha, červené křeslo a
modrá myš. Na kartách jsou obrázky těchto předmětů, ovšem ne vždy ve správných barvách. Hra
obsahuje 2 varianty – jednodušší a náročnější. Příklad: Na kartě je modrý duch a červená myš. Ve hře
žádný modrý duch, ani červená myš nejsou. Cílem je tedy vzít (zelenou) láhev, protože na kartě není
zobrazena ani láhev,
ani zelená barva.
Obsah: •5 dřevěných předmětů (duch, křeslo, lahev, myš, kniha)
•60 karet
•česká a slovenská pravidla hry

Název: Kaleidoskop

Věk hráčů: Od 10 let
Počet hráčů: 1 až 4
Doba hraní: Středně trvající hra – asi 30 až 70 minut
Složitost: 2 – jednoduchá- Hra obsahuje několik hracích
mechanismů, kterým se naučíte zpravidla během cca
15 minut.
Počeštění: Kompletně česká hra dostupná v ČR
Popis: K barevným symbolům, které jsou vytištěné na herním plánu, postupně přibývají další na
dílcích, které hráči přikládají. Pokud přiložíte dílek tak, že spolu sousedí symboly stejné barvy, získáte
body v této barvě. Čím více dílků na herním plánu leží, tím více bodů můžete získat. Za každý získaný
bod posuňte bodovací kolíček v příslušné barvě na své bodovací tabulce o 1 políčko doprava. Hráči
tímto způsobem v průběhu hry získávají body v šesti různých barvách. Na konci hry se hráči započte
právě tolik bodů, kolik jich získal ve své „nejslabší“ barvě – v té, ve které získal nejméně bodů. Hráči
se tedy musejí snažit o rovnoměrné získávání bodů ve všech barvách, aby žádná z nich nezůstala moc
pozadu. Zvítězí hráč, který tímto způsobem získá nejvíce bodů.

Název: Růžové historky

Minimální věk : 12
Jazyková verze : Plně počeštěná
Počet hráčů : 2 a více
Hrací doba : 20 minut
Popis: Růžové historky je další pokračování úspěšné série Černých historek. Tentokrát jsou historky
inspirováni dívčímy příběhy. Růžové historky jsou zapeklité, mysteriózní záhady pro dívky. Hráči se
snaží zrekonstruovat celou historku pomocí otázek, na které jim moderátor odpovídá pouze "ano"
nebo "ne". 50 dívčích příběhů na jakoukoliv párty, k vodě nebo třeba na cestu autem.

Název: Activity Děti

Počet hráčů:3-16
Věk hráčů:4+
Výrobce:Piatnik

Popis: Zábavná hra Activity Děti pro nejmenší! Interaktivní společenská dětská hra rozvíjející
fantazii, vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. Tato kombinace tvořivosti a výrazových možností
byla testována s velkým úspěchem mateřskými školami. Otázky jsou rozděleny do několika kategorií,
které přistupují k dětem individuálně. Délka hry se může podle potřeby upravit. Activity podporují
schopnost vyjadřování u našich nejmenších. Balení obsahuje 6 dílů hracího pole, 165 hracích karet, 2
slony a pravidla hry.

Název: Activity Junior

Hrací doba: 1-2 hodiny
Počet hráčů: 4-12
Doporučený věk: od 8 let
Jazyk: kompletně v češtině
Popis: 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, aby je
mohli zvládnout i vaše ratolesti. Opět vítězí ten, kdo je nejšikovnější v hádání a tedy v postupu po
políčkách. Při hře Activity si vaše děti užijí spoustu zábavy a vy si to můžete zkusit s nimi! 330
hracích karet s úkoly představuje slušnou výzvu!

Název: Activity Gold Edition

Doba hraní: 60 - 120 min.
Doporučený věk: od 12 let
Počet hráčů: 4-16
Popis: Zlatá edice této hry je plný nových a netradičních úkolů a navazuje na předchozí verze hry
Activity. Čím je tato hra zlatá? Obsahuje zlaté kartičky, na kterých jsou známá rčení, ustálená slovní
spojení či oblíbené hlášky. Průběh hry: Člen teamu si vezme zelenou kartu a pokouší se svým
spoluhráčům přiblížit daný pojem pomocí pantomimy, opisu nebo kreslení. Jak bude pojem předvádět
a o kolik políček vpřed posune svou figurku, je uvedeno na kartě. Postoupí-li team na zlaté políčko,
musí řešit v následujícím kole zlatý úkol, při kterém mohou hádat i soupeři. Kdo pojem uhodne,
získává zlatou kartu. Team, který má nejvyšší počet zlatých karet, dostane namísto obyčejné figurky
zlatého koně. V průběhu hry se může stát, že team skončí na políčku, které je již obsazené. V tomto
případě musí figurka, která na políčku už stála, o jedno pole zpět. Pouze team se zlatým koněm má
výhodu a zůstává na svém místě.

Název: Cink!

Počet hráčů: 2-6
Doporučený věk: Od 10 let
Popis: Devět různobarevných klaunů pobíhá po manéži. Většina z nich se směje a je veselá, ale
někteří jsou velmi smutní, protože někde ztratili svůj klobouček. Pokaždé, když se v manéži objeví
dva úplně stejní usměvaví klauni, musíš rychle zacinkat na zvoneček. Ten, kdo to umí nejrychleji,
získá hodně karet s klauny. Vyhrává ten hráč, který má na konci hry nejvíc klaunů.

Název: Myšky

Počet hráčů: 2-4
Doporučený věk: Od 4 let
Popis: Myšky je zábavná hra pro děti. Myško, myško našla jsi kus sýra? Tak utíkej! Ať' je blíž tvá
myší díra! Vždyť' kočka není daleko a číhá!
Myší rodina objevila obrovské zásoby sýra. Myšky jsou z toho velkého nálezu tak rozrušené, že
radostí až tancují. Některé z nich se ale honem vydávají na cestu, aby velké kousky sýra co nejdřív
dopravily do myší díry. Ale pozor! Kočka není daleko a číhá! To znamená být ale hodně rychlý!

Název: Veselý statek

Hráčů: 2-4
Doporučený věk: Od 4 let
Popis: Veselý statek je roztomilá hra s 3D stodolou na hrací ploše a spoustou dřevěných zvířátek.
Všechno dohromady tvoří Veselý statek, u kterého se budou bavit i malé děti.
Vyveď zvířátka, která jsou nakreslená na Tvých kartách, z trojrozměrné stodoly a zaveď je na pastvu.
Zvíře můžeš ale vyvést až poté, co najdeš dva stejné předměty pod balíky slámy. Vyhrává hráč, který
jako první zavede na pastvu všechna svá tři zvířátka.

Název: Žabák Kvak

Hráčů: 2-4
Doporučený věk: Od 5 let
Popis: Hra Žabák Kvak je o čtyřech žabích rodinách sedících u rybníka a číhajících na mouchy. Kdo
jich nachytá nejvíc? Žabák Kvak je strhující hra podporující rychlou reakci dětí.

Název: Activity Original 2

Počet hráčů: 3-16
Doporučený věk: Od 12 let
Výrobce: Piatnik
Popis: Čeká vás spousta báječné zábavy a salvy smíchu. Předved', popiš, nakresli! Hra obsahuje 550
karet se šesti úkoly, máš tak 3 300 možností pobavit se se svými přáteli. Předved' roj včel, popiš
chuchvalec, nebo nakresli kozí bradku... troufnete si?
Díky možnosti vyvolat bitvu se soupeřem, získává tato jedinečná hra vzrušující náboj. V mnoha
okamžicích je teď možné ovlivnit, jestli Váš team půjde na již obsazené pole, a tím zpomalí soupeře.

Název: Rámeček LOGICO PICCOLO

Doporučený věk: 5-10 let
*Rámeček je univerzální pro všechny soubory LOGICO PICCOLO
Popis: Karta ze zvoleného souboru se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné
odpovědi. Po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení
úkolů. LP spojuje učení s hrou, kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost
s jednoduchou manipulací.

Název: Rámeček LOGICO PRIMO

Doporučený věk: 3-6 let
*Rámeček je univerzální pro všechny soubory LOGICO
PRIMO.
Popis: Do tohoto rámečku děti vkládají karty ze souborů a logické dvojice obrázků spojují barevnými
knoflíky. Správné řešení (barevnou kombinaci) pak najdou po otočení na druhé straně karty.
Je vhodné pro individuální i skupinovou práci.
Podporuje koncentraci, trpělivost a pozornost.
Procvičuje jemnou motoriku, zrakové a prostorové vnímání a vede děti k samostatnosti.

Název: Hobit
Přejít daleko za Mlžné hory
přemoci zlobry, projít skřetí nory
Statečnou družinu brzy čeká den
kdy získá poklad, jenž byl ukraden

Doporučený věk: od 12 let
Popis: Hobit Bilbo Pytlík a třináct trpaslíků se vydávají na cestu k pokladu, který byl trpaslíkům
ukraden. Poklad hlídá drak Šmak na Osamělé hoře. Cestou musí družina prožít řadu nebezpečných
dobrodružství, přemoci Skřety, setkat se s Vrrky i obřími pavouky. Připojte se také k neohrožené
družině a pomozte Bilbovi dosáhnout pokladu.
V této rodinné hře s jednoduchými pravidly získáváte zkušenosti a sílu, kterou pak využijete v
dobrodružstvích, které na vás čekají. Hráči zde nehrají proti sobě, ale všichni společně pro dobrou věc.
Vítěz hry je ale ten, kdo nasbírá největší část pokladu trpaslíků.

Název: Fresco

Doporučený věk: od 10 let
Popis:Biskup očekává velmi váženou návštěvu své katedrály. Avšak její největší chlouba, velká freska
na stropě, je v zoufalém stavu. Najal si tedy nejproslulejší malíře v zemi, aby ji opravili. Staňte se i vy
malíři fresek
a pomozte opravit toto dílo. Pečlivě si rozvrhněte svůj pracovní den, často budete muset brzy vstávat,
abyste
stihli nakoupit a namíchat potřebné barvy. Časné vstávání může způsobit špatnou náladu a ztrátu učňů,
situaci však můžete zlepšit například večerními návštěvami divadla. Pokud vám nestačí příjmy,
přivydělejte si kresbami ve vlastním ateliéru.
Pouze ten, kdo dokáže chytře plánovat, může získat nejvíce bodů a stát se tak nejslavnějším malířem
fresek.
Nejprve se seznamte se základní hrou a pomocí třech modulů, které lze libovolně kombinovat, si
vychutnejte hru
pro náročné. Velká rodinná hra s jednoduchými pravidly nabízí stále nové zážitky a radost ze hry.

Název: Monkey Business

Doporučený věk: od 6 let
Popis: Všechna zvířátka utekla ze zoo! Na svobodu je pustily vychytralé opičky. Teď se žirafy, lvi,
hadi a ostatní schovávají v temné džungli a všichni musí být odchyceni zpět do svých klecí. Kdo najde
co nejvíce zvířátek?

Název: Aport

Doporučený věk: od 5 let
Ideální trénování paměti pro děti!
Popis: Drzý čenich, věrný pohled: „Broček“ a jeho psí přátelé budou aportovat! Každý hráč si vybere
svého pejska. Kostka ukáže, jakou ponožku musí Broček a jeho kamarádi najít. Kdo uloví nejvíce
bodů?

Název: Cink! Junior

Doporučený věk: od 4 let

Popis:Hra se zvonečkem pro malé hráče obsahuje karty s veselými a smutnými klauny. I tato varianta
hry CINK rozvíjí postřeh a rychlou reakci. Zacinkej jako první na zvoneček, když se na stole objeví
dva stejní klauni.

Název: Pigolino
Doporučený věk: od 3 let

Popis: Hra Pigolino je jednoduchá kostková hra pro ty nejmenší. Hráči se snaží získat pomocí hodu
kostkou čtyři prasátka z každé barvy. Jejich sběratelské úsilí jim však může zhatit vlk!
První kostka určuje barvu a druhá počet prasátek, které můžeš přidat do své sbírky. Ale pozor na
velkého zlého vlka! Objeví-li se na třetí kostce, prasátka utečou. Komu se podaří jako prvnímu
nasbírat čtyři prasátka v každé barvě?

Název: Tik Tak Bum Junior
Doporučený věk: od 5 let
Popis: Rychlá slovní hra Tik Tak Bum Junior podporuje kreativitu, spontánnost a slovní zásobu.
Zapni bombu, odkryj kartu, řekni slovo, které souvisí s obrázkem na kartě a předej rychle tikající
bombu dalšímu hráči.

Karty jsou nadepsány v pěti jazycích – českém, slovenském, anglickém, německém a nově i
francouzském. Hra je tedy vhodná i pro jazykové školy.

Název: Už tam budeme?

Doporučený věk: od 6 let
Popis: Smyslem této hry je zabavit děti na dlouhých cestách. Hráči během cesty hledají z okének
reálné situace, které jsou vyobrazeny na kartách. Pokud daný motiv najdou, přičtou si body.

Název: Cink! Extreme
Doporučený věk: od 6 let

Popis: Nová verze oblíbené hry CINK - ještě rychlejší a ještě složitější. Kdo zacinká jako první na
zvoneček, když se na stole objeví stejné karty? Ale pozor na zvířátka, každé má rádo jiné ovoce.

Název: Sloní paměť
Doporučený věk: od 6 let

Popis: Slůňata se schovávají pod podstavci a čekají, až je někdo objeví. Kdo najde nejvíc slůňat?
Ideální trénování paměti pro děti!

Název: Cink! Original
Doporučený věk: od 6 let

Popis: Úžasná hra pro celou rodinu s kartami a zvonečkem. Rozvíjí postřeh a rychlou reakci.
Hráči jeden po druhém rychle otáčí kartičky s obrázky banánů, jahod, citronů a švestek. Každý dává
karty na svoji hromádku a sleduje i karty protihráčů. Ve chvíli, kdy hráč vidí, že je na stole PŘESNĚ
pět kusů od jednoho druhu ovoce, snaží se co nejrychleji zacinkat na zvoneček uprostřed stolu. Pozor
ale, ovoce nesmí být ani více ani méně!

Název: Kloboučku HOP!!!

Klasická česká hra od tradičního výrobce hraček družstva Směr. Cíl hry je jednoduchý, přes houpačku
vymrštit klobouček tak, aby zapadl do otvoru v desce s co možná nejvyšší bodovou hodnotou. Přes
svoji jednoduchost je hra napínavá a zajímavá. U dětí rozvíjí koordinaci pohybů, manuální zručnost a
prostorovou představivost. Musí správně namířit, pak stlačit houpačku tak, aby klobouček letěl
ideálním směrem a spadl ve správné vzdálenosti, ani víc, ani méně.

Název: Krtečkova zahrádka
Krteček i jeho kamarádi dobře znají všechno, s čím se na zahrádce potkají. Myslíš, že poznáš vše
stejně dobře jako oni? Krtečkova zahrádka je hra, kterou můžete využít mnoha způsoby.

Název: Krtkův soubor her
Krtkův soubor her je společenská hra pro nejmenší. V souboru naleznete mnoho zajímavých her s
ilustracemi oblíbeného Krtečka a jeho přátel. Balení obsahuje dva oboustranné herní plány, 24 figurek
v šesti barvách, 48 kartónových kartiček na pexeso, 28 kartónových kartiček domina, 1bodová hrací
kostka a návod ke hře.Hra je vhodná pro děti od 3 let.

Název: Dostihy a sázky junior
Dětská varianta nejúspěšnější české hry Dostihy a sázky s přizpůsobenými pravidly pro děti.
Hráči nakupují své poníky a další potřebnou koňskou výbavu. Během hry se nenásilně
seznámí s hodnotou peněz a hlavně se dobře pobaví. Děti od 5 let mohou hrát zjednodušenou
variantu bez peněz. Balení obsahuje: 1 herní plán 12 karet poníků 12 kartónových figurek
poníků 12 plastových stojánků 17 karet náhody 162 dostihových peněz 24 žetonů s ohlávkou
a sedlem 4 figurky ve čtyřech barvách 1 bodová kostka 1 návod ke hře

Název: Šmoulové - Gargamelovy pasti
Hra Šmoulové - Gargamelova past Kdo projede celou Šmoulí vesnicí a zachrání co nejvíce Šmoulů
před nástrahami zlého čaroděje Gargamela? Hra obsahuje: 1x herní plán, 6 různobarevných figurek, 30
karet Šmoulů, 6 karet Gargamela, 1x modrou kostku, 1x návod ke hře. Věk: 5+ Délka hry: 15-20 min.
Počet hráčů: 2-6 Země původu: ČR

Název: Blechy
Kdo by neznal blechy - skvělou hru pro malé i velké. Tento produkt prodáváme pouze v červeném
provedení.

Název: Povím ti, mami 2
Povím Ti, mami je skvělá didaktická hra zaměřená na rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích
schopností. Obsahuje 40 obrázků, z nichž je potřeba sestavit 10 logických příběhů.

Název: Splašené žetonky - barvy a tvary
Splašené žetonky - Barvy a tvary je hra, která nabízí skvělý trénink pozornosti a postřehu. Je vhodná
nejen pro děti, ale i dospělí si u ní mohou vyzkoušet svoji rychlost.

Název: Zámecké schody
SMART - Zámecké schody - Mindok Hra Zámecké schody je určena pro ty nejmenší. Jedná se o něco
mezi hlavolamem a dřevěnou stavebnicí. Zámecké schody jsou pohádkovým hlavolamem. Na jednom
konci hradu stojí princ, na druhém princezna. Děti musí pomoci princi dostat se pomocí několika
schodišť až k princezně. K dispozici je 48 různých zadání od jednoduchých až po poměrně obtížné
úlohy.

