DESKOVÉ HRY

Deskové hry se půjčují na dobu 1 měsíce bez možnosti prodloužení. Deskovou hru si mohou
půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací. Před půjčením je zkontrolován obsah hry
a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce.
V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář
povinen uhradit vzniklou škodu.
Při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné uhradit celou sadu.
Hry byly zakoupeny v rámci projektu Cool-túra v knihovně finančně podpořeného městem
Třebíč.
Nákup deskových společenských her byl roce 2015 financován z neinvestiční dotace MPSV ze
státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině
roku 2014.
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ACTIVITY ORIGINAL 2
Společenská hra
Počet hráčů: 3 – 16 hráčů
Věkové určení: 12+

Activity Original 2 je zábavná multigenerační společenská hra pro celou
rodinu – nová verze s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním
plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si
vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen
pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je
spoluhráči poznali. Hra obsadila 1. místo v soutěži Hračka roku 2011.

AUTO BLOK
ZASTAV

LUPIČE NA ÚTĚKU !

Logická hra
Počet hráčů: 1 hráč
Věková určení: 7+

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.

BÍLÉ HISTORKY
50 strašidelných hádanek o nadpřirozených jevech
Společenská hra
Počet hráčů: 2 a více
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 8+

Bílé historky tě naplní děsem a naženou ti husí kůži. Setkáš se se
zámeckými strašidly, upíry a tajuplnými úkazy. Budeš potřebovat odvahu a
rozhodnost, ale i logické uvažování, neboť občas mívají strašidelné jevy
zcela neškodné vysvětlení... Obrň se proti duchům noci a nezapomeň na
česnek! Prozař temnotu a vylušti hádanku! Strašidelné úkazy odhalíš
pomocí otázek a logického myšlení.
Bílé historky jsou zapeklité a tajuplné záhady pro děti i dospělé.

CINK !
Rodinná hra
Počet hráčů: 2 – 6 hráčů
Věkové určení: 6+

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!

CITADELA
Počet hráčů: 2 – 7 hráčů
Hrací doba: 60 min
Věkové určení: 10+
Cílem hráčů je postavit své město z karet staveb. Za každou kartu musí ale
zaplatit zlatem. K němu se mohou dostat pomocí dalších karet hrdinů.
V každém kole hry si hráči volí různé role. Každá z těchto rolí má určité
silné a slabé stránky, které hráč během tahu využívá. Je také důležité skrýt
svoji totožnost před protihráči a odhadnout jejich strategii. Hráč který na
konci hry vlastní nejvíce obodované město vyhrává.

ČERNÉ HISTORKY 1
50 tajuplných příběhů
Společenská hra
Počet hráčů: 2 a více hráčů
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 12 +

50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvých těl, 11 vrahů, 12 sebevražd a 1
smrtící jídlo. Jak se to všechno mohlo stát?
Černé historky (v originále Black Stories) jsou tajuplné, pochmurné a
zapeklité detektivní příběhy. Zároveň je to originální společenská hra pro 2
a více hráčů.

ČESKÁ LITERATURA
Společenské hry – kvíz
Počet hráčů: 1 – 6 hráčů
Hrací doba: 30+ min
Věkové určení: od 12 let
300 otázek z oblasti české literatury - průřez všemi žánry a obdobími.
Poutavé karetní kvízy na cesty.V balíčku najdete 50 karet s otázkami
rozdělenými do šesti tématických okruhů. Ke každé z 300 otázek máte k
dispozici na výběr ze tří možných odpovědí.

ČESKÉ PAMÁTKY
Společenské hry – kvíz
Počet hráčů: 1 – 6 hráčů
Hrací doba: 30+ min
Věkové určení: od 12 let
300 otázek na téma hrady, zámky, zříceniny, pověsti a legendy
České republiky.
Poutavé karetní kvízy na cesty.V balíčku najdete 50 karet s otázkami
rozdělenými do šesti tématických okruhů. Ke každé z 300 otázek máte k
dispozici na výběr ze tří možných odpovědí.

D Á M A, M L Ý N
Společenská hra
Počet hráčů: 2 hráči
Věkové určení: 6+
Vymysli nejlepší tah a přechytrač soupeře! Dvě oblíbené hry v praktické
cestovní verzi procvičí tvé logické myšlení a strategii pohybu po herním
plánu.

DIXIT
Společenská hra
Počet hráčů: 3 – 6 hráčů
Věkové určení: 8 +
Doba hraní: 30 min
Dixit je skvělá a originální společenská hra, ve které má každý hráč
možnost předvést svou jedinečnou fantazii a taktiku. Hra se hodí na každou
párty a zároveň je vhodná pro rodinné hraní. Dixit je skvělá pomůcka pro
rozvíjení kreativity, nejen u dětí.

DOMINION :
SVĚT NAPÍNAVÝCH DOBRODRUŽSTVÍ
Strategická hra
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 8+
Stojíte na počátku budování své vlastní říše a nemáte nic než trochu peněz
a malé pozemky. Avšak brány světa jsou otevřeny dokořán, říše vzkvétá
zakládáním nových vesnic, založením tržiště či vztyčením trůnního sálu.
Jenže jsou tu také zdatní soupeři, a tak je třeba rozšířit svoji říši co
nejrychleji. Jen tak se stanete pánem nejmocnějšího dominia.
Jednoduchý a netradiční herní princip, rychlá herní doba a spousta
strategických možností dělá z Dominion jednu z nejlépe hodnocených her
světa. Vybudujte si své dominium a získejte rozsáhlé majetky dříve než
soupeři.

FILMOVÉ HLÁŠKY
Společenská hra - kvíz
Počet hráčů: 1 – 6 hráčů
Hrací doba: 30+ min
Věkové určení: od 12 let
Poznáte 300 filmových hlášek z českých i zahraničních filmů?
Poutavé karetní kvízy na cesty.V balíčku najdete 50 karet s otázkami
rozdělenými do šesti tématických okruhů. Ke každé z 300 otázek máte k
dispozici na výběr ze tří možných odpovědí.

IQ PUZZLE
Hlavolam
Počet hráčů: 1 hráč
Hrací doba: 5+ min
Věkové určení: 6+
Jedinečný hlavolam pro dospělé i děti. Cílem je poskládat jednotlivé dílky
složené z kuliček buď do plochy, nebo do pyramidy. Tento hlavolam velice
zábavným způsobem otestuje vaši prostorovou představivost. Malé
provedení kompaktní krabičce je také ideální na cesty. Obsahuje 72 2D
rébusů a 29 3D rébusů.

KDE LEŽÍ UPPSALA
Rodinná hra
Počet hráčů: 2 – 6 hráčů
Hrací doba: 20 min
Věkové určení: 10+
Vzdělávací zeměpisná hra. Asi každý ví, že Vídeň leží na východ od
Paříže. Ale víte, které z těchto měst leží severněji? A kde vlastně leží ta
Uppsala? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná v
evropském zeměpisu nebude mít žádný problém s tím umístit karty
evropských měst a pamětihodností na správná místa. A kdo se zatím tak
úplně nevyzná, se toho může hodně dozvědět. Kromě toho vám hra nabízí
prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si u ní spoustu zábavy.
Vydejte se na cestu po Evropě!

LOVCI NOCI
Fantasy hra
Počet hráčů: 4 – 8 hráčů
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 10+
Společenská hra se skrytými rolemi. Temný je svět stínu! S vražednou
nenávistí připraveni k boji stojí proti sobě upíři a vlkodlaci. Upíři loví
vlkodlaky, vlkodlaci loví upíry. Lidé se ocitají uprostřed mezi nimi, někdy
bojují na jedné straně a jindy zase na straně druhé. Která skupina bude
vašim osudem? Pomocí potřebného vybavení a mocných kouzel zničte své
protivníky a jednou provždy ukončete krvavý spor. Zvítězí upíři, vlkodlaci,
nebo lidé? Rozhodnutí je na vás.

MILOSTNÝ DOPIS
Karetní hra
Počet hráčů: 2 – 4 hráči
Věkové určení: 10 +
Doba hraní: 15 min
Zábavná karetní hra s úplně novým herním mechanismem. Jako oddaný
ctitel krásné princezny se snažíte doručit svůj milostný dopis. Princezna je
však bohužel uzavřena v paláci a dopis není možné předat přímo. Udělejte
vše pro to, aby se vaše vyznání dostalo k princezně jako první. Hra, která
odpovídá na otázku, zda je možné navrhnout skvělou hru pouze se
šestnácti kartami. A ta odpověď zní: „Jednoznačně ano!“.

MÖLKKY – DŘEVĚNÉ KUŽELKY
Venkovní hra
Počet hráčů: 2 a více hráčů
Hrací doba: 30 min a více
Věkové určení: 5+

Kultovní hra Vikingů!
Velká venkovní hra Mölkky: kultovní vikinská hra pod širé nebe! Hra
Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny
věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů – čím více, tím
lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky na ostatní očíslované kolíky.
Body se v průběhu hry zapisují a sčítají.

NA LEDOVÉ KŘE
Logická hra
Počet hráčů: 1 hráč
Věkové určení: 6+

Pomozte obyvatelům severního pólu se maskovat v jejich přirozeném
prostředí. Umístěte 6 průhledných herních dílků tak, aby všechna zvířata
byla zamaskována ve svém přirozeném prostředí - lední medvědi musejí
zůstat na ledových krách a ryby zase ve vodě. V drsném prostředí ledových
ker se pohybují odvážní Eskymáci, kteří se vydávají na lov ryb a medvědů
a zvířata si na ně musejí dát velký pozor. Vyřešte rychle všech 48
arktických rébusů této logické hry, ať na ledových krách nezmrznete.

OSADNÍCI Z KATANU :
RYCHLÁ

KARETNÍ HRA

Rodinná hra
Počet hráčů: 2 – 4
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 8+
Na Katanu se nikdy nestavělo tak rychle jako teď. Vesnice rostou jako
houby po dešti a co chvíli vznikne nové město. Kdo si nepospíší, může na
ovládnutí Katanu zapomenout! V této hře jde o to, abyste co nejlépe
využili vaše suroviny a získali co nejvíce vítězných bodů. Je třeba postavit
silnice, nasadit rytíře do boje, založit vesnice a města a ta dále rozvíjet.

PERPLEXUS TWIST
Hlavolam
Počet hráčů: 1 hráč
Věkové určení: 6+
Hlavním úkolem je provést kuličku bludištěm. Twist je nejnáročnějším
hlavolamem z řady Perplexus!
Návod
Narolujte kuličku do startovní pozice. Cestou po vyznačené stezce brzy
narazíte na okraj útesu. Opatrně otočte (z anglického slova twist) pomocí
rukojetí vnitřkem hlavolamu a najděte pokračování stezky. Sami ovládáte
zarovnání trasy pro kuličku.

PIRÁTSKÉ KOSTKY
Rodinná hra
Počet hráčů: 2 – 4 hráči
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 8+
Vezmi si jednu pirátskou kartu a poté pomocí štěstěny hoď tu nejcennější
kombinaci kostek. Čím cennější ta kombinace bude, tím více bodů získáš.
Vyhraje ten, kdo jako první získá 6000 bodů. Hra obsahuje 8 pirátských
kostek a 40 pirátských karet.

SUMMONERS WARS
VÁLKY VYVOLÁVAČŮ
Rodinná hra
Počet hráčů: 2 hráči
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 8+
Summoner Wars je vzrušující karetní hra znázorňující zuřivou bitvu armád
ve světě fantasy, kde budete vystupovat v rolích mýtických Vyvolavačů.
Armáda každého národa je jiná, takže hra za ni vyžaduje jinou strategii,
důmyslně přizpůsobenou vlastním silným stránkám a slabinám nepřítele.
Kromě bojových jednotek budete mít k dispozici i kamenné zdi, které
budou vaše jednotky chránit v boji a také budou sloužit jako magické
portály k povolávání nových jednotek na bojiště. Shromážděte mocné
vojsko a vrhněte ho proti protivníkovi, sesílejte mocná kouzla a zničte
všechny, kdo se vám opováží protivit!

SVĚT

ZVÍŘAT

Společenská hra – kvíz
Počet hráčů: 1 – 6 hráčů
Hrací doba: 30+ min
Věkové určení: od 12 let
300 otázek na téma zvířata, poznávejte zvířata a zajímavosti ze světa
fauny.
Poutavé karetní kvízy na cesty.V balíčku najdete 50 karet s otázkami
rozdělenými do šesti tématických okruhů. Ke každé z 300 otázek máte k
dispozici na výběr ze tří možných odpovědí.

TIME´S UP
Párty hra
Počet hráčů: 4 – 12 hráčů
Hrací doba: 30 – 45 min
Věkové určení: 12+
Legendární a celosvětově úspěšná party hra, nyní v českém vydání. Hráči
se rozdělí do týmů po dvou. Hra má 3 kola a v každém kole jeden zástupce
týmu za úkol, aby jeho spoluhráč pomocí jeho nápověd uhodnul během 30
sekund co nejvíce známých osobností, jejichž jména jsou na kartách.
V prvním kole hráči popisují slovy, ve druhém pouze jedním slovem a
v posledním kole předvádějí pantomimu. Balíček karet se předává mezi
týmy, dokud není vyčerpán. Každé kolo má také specifická pravidla pro
nápovědy.

TRANS EUROPA
Počet hráčů: 2 – 6 hráčů
Věkové určení: 8 +
Doba hraní: 30min
Principem hry Trans Europa 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. Hraje se nová hra a to se opakuje, dokud nespadne
soupeřovi lokomotiva ze srázu.

UBONGO : HONBA

ZA DIAMANTY

Rodinná hra
Počet hráčů. 2 – 4
Hrací doba: 20 – 30 min
Věkové určení: 8+

Ubongo je napínavá rodinná hra ve svižném tempu s vyváženým poměrem
rychlosti a strategie. V samotném nitru černé Afriky jsou ukryty diamanty
nedozírné ceny. Jen šamani místního kmene vědí, jak se k nim dostat.
Podaří-li se Vám vyřešit hlavolamy, cesta k pokladům se otevře. Dobře se
soustřeďte a buďte pohotoví, ať může zaznít Váš vítězný pokřik
„Ubongo!“

UMÍ PRASE LÉTAT ?
Dětská hra
Počet hráčů: 2 – 4 hráči
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 5+
Cestovní verze oblíbené hry pro děti, ve které je hlavním úkolem rozpoznat
správné vlastnosti zobrazených zvířat. Hra obsahuje: 38 karet se zvířaty, 17
karet vlastností, 55 žetonů s prasátky, 16 herních žetonů a samozřejmě
návod ke hře.

V HLAVNÍ ROLI
Párty hra
Počet hráčů: 3 – 8 hráčů
Hrací doba: 30 min
Věkové určení: 10+
Svět je plný výzev. Dokážete vybrat správné osobnosti, které vaše výzvy
přijmou? Postavte různé známé osobnosti a postavy do hlavních rolí v řadě
nepředvídatelných situací! Otočte kartu a přečtěte výzvu. Každý vyberte
nejvhodnější osobnost pro hlavní roli v této výzvě. Přesvědčte ostatní, že
právě vaše osobnost si zaslouží hlavní roli. Argumentujte, bojujte za to, že
právě váš adept obstojí nejlépe. V hlavní roli se objeví známé osobnosti, vy
sami, a také pořádná porce zábavy.

V KOSTCE ! HISTORIE
Vzdělávací hra
Počet hráčů: 1 – 8 hráčů
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 8+

Znáte slavné osobnosti a události z naší a světové historie? Pomocí
obrázků se je zajisté lehce naučíte. Obsahuje 71 karet s pěknými obrázky
historických dějin a postav, včetně základních informací o nich.
Hra na procvičení paměti a vědomostí, cílem hry je nasbírat během deseti
minut co nejvíce karet.

V KOSTCE ! PRAHA
Vzdělávací hra
Počet hráčů: 1 – 8 hráčů
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 8+
Vyznáte se v Praze a její historii? Víte kdy začaly jezdit první elektrické
tramvaje, kolik schodů má Staroměstská mostecká věž, kdo nechal postavit
Stavovské divadlo? Odpovědi a mnoho jiných zajímavostí o Praze najdete
na 71 obrázkových kartách.
Hra na procvičení paměti a vědomostí, cílem hry je nasbírat během deseti
minut co nejvíce karet.

V KOSTCE ! SVĚT
Vzdělávací hra
Počet hráčů: 1 – 8
Hrací doba: 10 min
Věkové určení: 8+
Chcete poznat různé země světa? V této hře se s pomocí 71 karet s obrázky
různých zemí světa dozvíte vždy to nejzajímavější z každé země.
Hra na procvičení paměti a vědomostí, cílem hry je nasbírat během deseti
minut co nejvíce karet.

V KOSTCE ! VYNÁLEZY
Vzdělávací hra
Počet hráčů: 1 - 8
Hrací doba: 15 min
Věkové určení: 8+
Ve kterém roce byl vynalezen rentgen? nebo Jaké národnosti byl vynálezce
Braillova písma? či Jak vypadal objevený penicilín?
Hra na procvičení paměti a vědomostí, cílem hry je nasbírat během deseti
minut co nejvíce karet.

ZLATÉ ČESKO :
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kvízová hra
Počet hráčů: 2 – 6
Hrací doba: 45 min a více
Věkové určení: 12+
Ve Zlatém Česku najdete 2400 zbrusu nových zajímavých otázek
rozdělených do 6 okruhů: osobnosti, kultura, ze školních lavic, vlastivěda,
česká NEJ a různé.
Oboustranný herní plán umožňuje hrát i dobyvatelskou verzi této hry,
ve které budete dobývat hrad Karlštejn. Během obléhání hradu budete
za svoje znalosti získávat zlaťáky. Ten nejúspěšnější z vás na konci hry
dobude tento slavný hrad.

