
SEZNAM  SPOLEČENSKÝCH HER k zapůjčení  
      Městská knihovna Lysá nad Labem

Activity DĚTI 

3-16 hráčů, věk: 4+ 

Verze oblíbené hry Aktivity Original přizpůsobená dětem. 

Pojmy na kartičkách jsou kreslené s jasným potiskem. Postavte 

dva týmy a nechte si děti touto hrou rozvíjet fantazii, 

vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. Veselé kresby 

představují různé věci a pojmy, které se děti snaží znázornit 

kreslením, pomocí pantomimy nebo slovního popisu.  

Dva sloni se procházejí po pralese. Jsou na cestě k jezeru. Který slon bude v cíly 

jako první? 
 

Activity JUNIOR 

4-12 hráčů, věk: 8+ 

Activity junior jsou interaktivní společenská hra plná zábavy, 

která rozšiřuje slovní zásobu a fantazii. Výbuchy smíchu a 

zavařené hlavy... Akce rukou a nohou - a čas běží… Také u 

tohoto vydání Activity se jedná o popis, předvedení nebo 

nakreslení slov. Pojmy jsou přizbůsobeny slovní zásobě a 

chápání dětí. 
 

BANG! 

4-7 hráčů, věk: 10+ 

Karetní hra Bang! se odehrává na Divokém západě. Hráči se dostávají 

do rolí šerifa a jeho pomocníků či jsou naopak desperády stojícími 

mimo zákon. Pak je tu ještě tajemný renegát, který to hraje na obě 

strany. Co je ovšem hlavní je, že se hraje se zakrytými charaktery, 

tedy nikdo neví, kdo je kdo a stává se, že si šerif odstřelí i svého 

zástupce. Bang! je velice zábavná hra postavená na humoru, její 

výhodou je to, že se dá hrát až v sedmi hráčích (s rozšířením v 

osmi). Rozšířit si ji navíc můžete hned několika expanzemi. 

 

CARCASSONNE – základní verze 

2-5 hráčů, věk: 8+ 

Carcassone je dnes již herní klasika, po celém světě se hry 

prodaly miliony kusů. Desková hra, kde přikládáním čtvercových 

dílků stavíte mapu s hrady, loukami a cestami a za pomoci 

rozmísťování panáčků za to skórujete body, si i v České 

republice našla desetitisíce příznivců.  



CARCASSONNE: Hostince a katedrály 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

První rozšíření populární stolní hry Carcassonne. Přidává možnost hrát 

až v šesti hráčích a také dvě novinky. Hostince, které mohou zvýšit 

bodový zisk z cest, a katedrály, které mohou zvýšit bodový zisk z 

měst. Jak cestu, tak město však potřebujete uzavřít, jinak nezískáte 

nic. Není nad ten pocit, když skoro dokončené město hráči opět 

otevřete katedrálou a on ho nedostaví.  

 

CARCASSONNE: Kupci a stavitelé 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

V pořadí druhým rozšířením původního Carcassonne a k tomu, abyste si 

je zahráli, potřebujete původní hru. Do hry nám přichází obchodní 

zboží, které můžete získat z uzavřených měst (i pokud uzavřete 

město soupeři). Stavitelé vám pak dovolují za určitých okolností 

doložit dvě kartičky. Další inovací jsou prasátka, která vám umožní 

získat více bodů z louky. Kupci a stavitelé jsou velmi zajímavým 

rozšířením hry Carcassonne a dávají hře nový rozměr. 

 

 

CARCASSONNE: Princezna a drak 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

V pořadí třetím rozšířením populární hry Carcassonne a dostáváme se 

v něm do říše fantasy. Území kolem Carcassonne je obýváno drakem, 

který ztěžuje život obyvatelům, kteří před ním prchají. Rytíři se pro 

změnu místo obraně města věnují krásné princezně. Stateční hrdinové 

jsou sice připraveni postavit se čelem k dračí hrozbě, ale bez pomocí 

víly budou jejich šance mizivé. 

 

 

CARCASSONNE: VĚŽ 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

V pořadí již čtvrté rozšíření hry Carcassonne přidává možnost stavět věž. 

Hráč již nemusí pokládat kartičky terénu jen vedle sebe, ale má také 

možnost stavět do výšky na místech, která jsou určena k výstavbě věže, 

zvyšovat výšku své věže nebo na její vrchol položit svou figurku a tím věž 

ukončit. Věž vám umožňuje zajmout soupeřovy figurky a ten musí za 

jejich vysvobození těžce zaplatit 3 body. Věž má dosah podle toho jak je 

vysoká, s výškou 1 zabírá kartičky území ve vzdálenosti 1 od věže, s 

výškou 2 okupujete území do vzdálenosti 2 od věže atd. 

http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/
http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/
http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/
http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/


 

CARCASSONNE: Opatství a starosta 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

Páté rozšíření oblíbené hry Carcassonne. Obsahuje 12 kartiček 

krajiny, 6 kartiček opatství a 3 druhy dřevěných figurek pro každého 

hráče (starosta, stodola, vůz). Starostové mohou být umístěni pouze 

do měst a jejich síla je závislá na počtu erbů ve městě. Stodoly vám 

umožňují spočítat body na louce již během hry a ne na konci jak to 

bylo obvyklé. Vozy mohou být umísťovány do měst, na cesty, do 

klášterů a po jejich uzavření se mohou přemístit po hracím plánu na 

přilehlé neuzavřené město, klášter či cestu. 

 

CARCASSONNE: Král, Hrabě a řeka 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

Šesté rozšíření, které zahrnuje všechna dosud existující minirozšíření 

hry Carcassonne vydaná v předešlých letech. Obsahuje: Král a 

loupeživý rytíř, Řeka II, Hrabě z Carcassonne a také nové rozšíření 

Kacíři a kultovní místa. 

 

 

CARCASSONE: Katapult 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

V pořadí sedmé rozšíření oblíbené hry Carccassonne. Ve městě 

Carcassonne probíhá každoroční velký trh a dorazili také potulní kejklíři 

a přivezli s sebou svoji nejnovější atrakci – gigantický katapult, z 

kterého vystřelují všemožné věci. Ne vždy ale všechno vyjde tak, jak 

bylo naplánováno… Katapult přináší do hry Carcassonne prvek šikovnosti, 

protože ve hře je skutečný katapult, se kterým budete muset přesně 

střílet, jinak nevyhrajete:) Navíc existují různé druhy munice s různými 

dopady na hru.  

 

CARCASSONE: Mosty a hrady 

2-6 hráčů, věk: 8+ 

Osmé rozšíření populární hry. Mosty v něm přinášejí nové možnosti 

při stavbě cest. I cesta, která do této chvíle nemohla být 

dostavěna, se může pomocí vysokého mostu překlenout přes město 

nebo louku a pokračovat dále. Malá města, která do této chvíle 

nepřinášela příliš velké výhody, mohou být přestavěna na hrady. 

Hrad má v krajině silnou pozici a může svému majiteli přinést silný 

vliv na okolí.  

http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/
http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/
http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/


DĚTI Z CARCASSONNE 

2-4 hráčů, věk: 4+ 

Hra Děti z Carcassonne je zábava na hradě Carcassonne pro vaše 

děti! Jedenkrát za rok se pořádá slavnost, při které ze všech ohrad 

vypustí krávy, ovce a slepice. Děti z Carcassonne se pak celý den 

baví tím, že zvířata zahánějí zpátky do ohrad. Běhají po cestách a 

loukách v okolí hradu proto, aby všechna zvířata byla zpátky doma 

před setměním. Oblíbenou hru Carcassonne si nyní mohou zahrát děti 

již od čtyř let. Ve hře není žádné bodování, zvítězí ten hráč, 

kterému se jako prvnímu podaří umístit všechny své děti do krásné 

krajiny v okolí hradu. 

 

 

DOMINION CZ 

2-4 hráče, věk: 8+ 

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. 

 

 

 

DOSTIHY A SÁZKY Junior 

2-4 hráčů, věk: 5+ 

Dětská varianta nejúspěšnější české hry Dostihy a sázky. Hráči 

nakupují své poníky a další potřebnou koňskou výbavu. Tato hra 

přinese nejen zábavu, ale také seznámí děti s hodnotou peněz a 

procvičuje počítání. 

 

 

HRA SVĚT 

2-6 hráčů, věk: 12+ 

Zábavná hra pro zvídavé pozemšťany!  

Jak dobře znáte svůj domov - planetu Zemi? Vydejte se s námi na 

dobrodružnou cestu kolem světa plnou poznání a brzy se s vás stane 

opravdový světoběžník. V této vědomostní hře najdete 2400 otázek 

týkajících se planety Země a jejích obyvatel. Otázky jsou 

rozděleny do 6 okruhů podle jednotlivých kontinentů: Evropa, Asie, 

Afrika, Severní a Jižní Amerika, Austrálie a Oceánie a kategorie 

Napříč kontinenty. V každém ze šesti okruhů se vyskytují otázky z 

těchto oborů: historie, kultura, příroda/věda/technika, geografie, sport a různé.  

http://www.planetaher.cz/detail/carcassonne/carcassonne/


 

JENGA klasik 

2 a více hráčů, věk: bez omezení 

Jenga věž je klasická zručnostní společenská hra. Tato varianta 

Jengy je v provedení natur tzn. bez barevného označení kamenů. 

To umožňuje vystavět vysokou věž! Hry se může zúčastnit 

neomezený počet hráčů. Postupně každý hráč vytahuje jednou 

rukou z věže libovolný kámen a staví jej na horní patro. Cílem hry 

je věž neshodit. Jak věž roste, stává se labilnější a zručnost i 

nervy hráčů jsou podrobeny napínavé zkoušce. Vzrušení i radost ze 

hry roste až do okamžiku, kdy za všeobecného veselí věž padá. 

Hráč, který věž shodil, prohrál, poskládá kameny v ucelenou věž a 

hra může začít nanovo. 

 

KDE LEŽÍ KOTĚHŮLKY? 

2–6 hráčů, věk: 10+ 

Hra je určena všem, kteří mají rádi zeměpis. Kdo se v zeměpisu orientuje 

dobře, nebude mít větší problémy správně umístit karty českých a 

moravských měst a památek. Ten, kdo se zatím v zeměpise tak úplně 

nevyzná, se může hodně dozvědět. Navíc je ve hře možnost blafování, se 

kterým si užijete spoustu legrace. 

 

KDE LEŽÍ KULÍKOV? 

2-6 hráčů, věk: 10+ 

Asi každý ví, že Hluboká leží více na západ než zámek Lednice. Které z 

těchto míst ale leží jižněji? A kde vlastně leží ten Kulíkov? Stačí si 

zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná v českém zeměpisu, 

nebude mít žádný problém s tím umístit karty hradů, zámků a klášterů 

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. Hra je pokračováním 

veleúspěšných her Kde leží Kotěhůlky a Kde leží Uppsala. Vydejte se na 

cestu po Česku! 

 

KDE LEŽÍ ŘÁHOLEC? 

2-6 hráčů, věk: 10+ 

Asi každý ví, že Lipno leží jižněji než Sněžka. Které z těchto míst ale 

leží víc na západ? A kde vlastně leží ten Řáholec? Stačí si zahrát tuto 

hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná v českém zeměpisu, nebude mít 

žádný problém s tím umístit karty hor, pramenů řek, jezer a dalších 

přírodních útvarů 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. Hra je 

pokračováním veleúspěšných her Kde leží Kotěhůlky a Kde leží Uppsala. 

Vydejte se na cestu po Česku! 

http://www.sevt.cz/produkt/kde-lezi-kotehulky-43011300/
http://www.sevt.cz/produkt/kde-lezi-uppsala-43011400/


KDE LEŽÍ UPPSALA? 

2-6 hráčů, věk: 10+ 

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 umístit karty evropských měst a 

pamětihodností na správná místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, 

může se toho hodně dozvědět. Kromě toho vám hra nabízí prostor pro 

velmi zajímavé blafování a užijete si s ní spoustu zábavy. Vydejte se 

na cestu po Evropě! 

 

KUŘECÍ OLYMPIÁDA 

2-4 hráčů, věk: 4+ 

Hra pro děti, které se v ní prohánějí po oválu tvořeném z vajíček 

a snaží se vyškubat pírka ze zadečku ostatních kuřat. Pro pohyb 

je ale třeba mít řádného pamatováka, protože musíte otočit 

stejnou barvu vejce, jaká je na okruhu. Kuřecí olympiáda právem 

patří mezi nejoblíbenější hry pro menší děti... 

 

 

LADY ALICE 

3-5 hráčů, věk: 8+ 

Sherlock Holmes si pro vás připravil případ zmizení badatele Henry Mortona v 

Londýně. Jednu stopu ze čtyř se na začátku případu dozvíte, 

ale přijdete i na ty zbývající dříve než ostatní detektivové? 

Naštěstí můžete ostatní mást falešnými stopami, ale pozor, i 

oni mohou klamat vás! Psal se rok 1878 a v Londýně se 

chystala důležitá konference. Byl na ni pozván i známý 

badatel Hanry Morton Stanley, aby mohl představit svoji 

drahocennou sbírku z Afriky. Ovšem dříve než stihl 

představit veřejnosti výsledky svého dlouholetého bádání, 

zmizel... 

Je známo, že ho unesl nějaký další účastník jeho africké 

expedice, ale kdo z 8 badatelů to byl? A kde vlastně k únosu 

došlo? A kdy? A jaký ukradený předmět ze sbírky pana 

Stanleyho pachatele usvědčil? 

Lady Alice je detektivní hra plná dedukce, blafování a matoucích stop? Hra, která 

je pokaždé jiná a vždy vás překvapí. Vhodná pro detektivy začátečníky i pokročilé! 

 

 

 

 



 

MOJE PRVNÍ ČESKO 

2-6 hráčů, věk: 5+ 

Hra z populární vědomostní série Česko, která cílí na ještě o trochu mladší hráče, 

než Česko Junior. Najdete v něm 2 000 nových otázek ve 

2 úrovních obtížnosti, díky kterým mohou hru hrát nejen 

zkušení školáci, ale tentokrát i prvňáci a 

předškoláci. Otázky byly testovány na dětech ze 

základních škol a týkají se nejen České republiky, ale 

vlastně celého světa, který děti každodenně obklopuje. 

Otázky jsou rozděleny do 5 okruhů: Kultura, Moje vlast, 

Příroda, Rébusy a Různé. Během hry si nejen užijete 

spoustu zábavy, ale také se dozvíte mnoho zajímavých a 

užitečných informací. K tomu, abyste ve hře zvítězili, 

budete kromě dobrých znalostí potřebovat i trochu štěstí. Jednoduchá pravidla 

umožňují, aby se do hry Moje první Česko rychle zapojil úplně každý a celá rodina si 

tak užije spoustu společné zábavy. 

 

 

MONOPOLY 

2-8 hráčů, věk: 8+ 

Nejznámější a nejoblíbenější moderní strategická hra Monopoly 

je kompletně v české verzi. Hra byla vytvořena v Americe ve 

třicátých letech minulého století, v období světové hospodářské 

krize. Je to hra na obchodování, konkurenci a zbohatnutí. 

Velkou roli má komunikace hráčů a vlastní rozhodování, ale 

může rozhodovat i náhoda. 

 

 

MYSLI A SPOJUJ! Lidské tělo 

1-8 hráčů, věk: 8+ 

Zábavná vzdělávací hra založená na znalostech anatomie lidského 

těla. Hráči se snaží vytvářet řetězce příbuzných karet. Procvičí tak 

své znalosti, logické uvažování a jistě se dozvědí i spoustu novým 

informací o lidském těle.  

Je ucho tvořené z buněk? Nachází se deltový sval v oblasti krku a je 

čelist orgán? Vyzkoušejte si své znalosti anatomie! 

Ve hře hráči přiřazují k obrázkovým kartám lidského těla správné 

karty jejich charakteristik. Vyhrává hráč, který jako první odehraje 

všechny své karty. K vítězství však nestačí jen skvělé anatomické 

znalosti, ale i trocha štěstí. 

 

 

 

 

 



 

 

OSADNÍCI Z KATANU – rychlá karetní hra 

2-4 hráči, věk: 8+ 

Svižná karetní hra s krásnými ilustracemi postavená na nesmrtelném 

systému Osadníků z Katanu. Ideální na cesty i dlouhé večery. 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 svižné karetní 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. 

 

 

PÁRTY ALIAS - velká sázka 

4 a více hráčů, věk: 11+  

Předveďte to nejlepší, co ve vás je! Odhadněte soupeře a vsaďte 

si na něj. Je jedno, jak jste staří či chytří, užijete si s ní vždy 

plno legrace. Ve hře si budete moci vsadit na spoluhráče z týmu 

soupeřů, že nedokáže splnit určitý úkol. Slovní úkoly procvičí vaši 

slovní zásobu a paměť, kreativní zase otestují tvůrčího ducha. Díky 

pohybovým úkolům rozhýbete doslova celé tělo a tím i bránice 

vašich spoluhráčů. Pří této hře se budete moci vzájemně trumfovat a překvapovat, 

ale hlavně se u toho výborně bavit. 

 

 

Pexetrio ZVÍŘECÍ RODINKY 

2 a více hráčů, věk: 5+ 

Omrzelo Vás pexeso? Zahrajte si PEXETRIO®!  

Při hře otáčej tři kartičky a hledej trojice, které patří k sobě! Každá 

trojice kartiček je opatřena stejným identifikačním znakem.  Hráč, který najde 

nejvíc trojic, vyhrává. 

 

 

 

Pexetrio ZNÁŠ NAŠE HRADY? 

2 a více hráčů, věk: 5+ 

Poznáte naše hrady na obrázcích? A poznáte, ke kterému hradu patří která 

zajímavost? 

Trojice je tvořena dvěma různými pohledy na jeden hrad a jedním zajímavým 

detailem. 

 

 

 

http://www.albi.cz/hry-a-zabava/rychla-karetni-hra/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/party-alias-1/


 

 

 

Pexetrio ZNÁŠ NAŠE STROMY? 

2 a více hráčů, věk: 5+ 

Kdo zná maše stromy a ví, ke kterému stromu patří žaludy a 

charakteristický list? Jak vypadá jabloň a jaké listy má javor? Tato hra 

vyžaduje dobrou paměť! Hledá se strom, jeho plod a jeho list! Kdo najde 

jako první třeba právě jabloň, jablko a list jabloně? 

 

 

 

Pexetrio Z pohádky do pohádky 

2 a více hráčů, věk: 5+ 

Nové provedení oblíbené hry PEXETRIO. Pevnější krabička a kartičky 

zhotovené z tvrdého kartonu a se zaoblenými rohy.  

Při hře otáčej tři kartičky a hledej trojice, které patří k sobě! Každá 

trojice kartiček je opatřena stejným identifikačním znakem.  

Každá hra obsahuje návod a legendu k danému tématu. Hráč, který najde 

nejvíc trojic, vyhrává. 

 

 

 

Pexetrio Plus ZNÁŠ NAŠE ZÁMKY? 

2 a více hráčů, věk: 5+ 

Poznáte zámky na obrázcích? A poznáte, ke kterému zámku patří jaká 

zajímavost? Trojice je tvořena dvěma pohledy na jeden zámek a jedním 

zajímavým detailem. Hra je provedena z kvalitního pevného kartonu se 

zaoblenými rohy. Pexetrio Plus obshahuje o 18 kartiček víc, než klasické 

pexetrio! 

Znáš naše zámky? je kompatibilní s pexetriem Znáš naše hrady? 

 

 

SRACBBLE Junior 

2-4 hráči, věk: 5+ 

Scrabble junior je velice vydařená varianta této již legendární 

hry se slovy hry. Scrabble junior obsahuje dvě herní verze - 

jednu pro menší děti, které se teprve učí písmena, druhou pro 

starší, které jsou již schopny tvořit slova.  

Pro mladší děti je určena varinata hry s plánem, na němž jsou 

již předtištěna slova. Úkolem dětí je přikládat příslušná 

písmenka na předlohu plánu. Plán je navíc hezky ilustrován - obrázky pomáhají dětem 

s dokončováním slov. Děti dostávají za každé dokončené slovo barevný žeton. 

 

 

 



 

 

SCRABBLE original české 

2-4 hráči, věk: 10+ 

Každé slovo se počítá, když hrajete nejpopulárnější slovní hru 

na světě jakou je Scrabble. Scrabble má rád snad každý. 

Měřit dokonalost své slovní zásoby můžete znova a znova a 

troufáme si říci, že se vám hraní neomrzí.  Dnes už klasická 

slovní hra Scrabble na principu tvorby křížovky. Hráč musí 

využít co nejlépe svých 7 náhodně vytažených písmen k tvorbě 

slov na herním plánu. Slova musí navazovat na ta dříve 

umístěná. 

 

 

Tik tak BUM! 

2-12 hráčů, věk: 12+ 

Společenská hra TIK TAK BUM! dokáže rozjet pořádný večírek. V ruce 

vám tiká bomba se speciálním časovačem, který způsobí, že bomba 

exploduje vždy v jiném intervale v rozmezí 10 - 60 vteřin. Nikdo tedy 

neví, jak dlouho bomba bude tikat, než vybuchne. Hráči hledají a 

vymýšlejí slova, obsahující dané slabiky, a přitom si přehazují tikající 

bombu. Komu bomba vybuchne v ruce, ten prohrává. 

 

 

TWISTER 

2-4 hráčů, věk: 6+ 

Perfektní společenská pohybová hra TWISTER. Roztočte kotouč a 

umístěte ruce nebo nohy na políčka barev na podložce! Neudržíte-li 

rovnováhu, pak prohráváte! 

 

 

UBONGO 

2-4 hráči, věk: 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!“  

 

 

 

 

 

http://www.albi.cz/hry-a-zabava/ubongo/


 
 

 

V KOSTCE Svět 

1 a více hráčů, věk: 8+ 

Desetiminutová hra na procvičení paměti o státech světa, aneb co si  

zapamatujete za 10 vteřin? 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.  

 

 

 

 V KOSTCE! Historie 

1 a více hráčů, věk: 8+ 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a historických událostí aneb 

co si zapamatujete za 10 vteřin? Vaším cílem bude za 10 minut 

nasbírat co nejvíce karet jednotlivých historických událostí. Jak na 

to? Vždy si 1 kartu vyberete, díváte se na ni 10 sekund (než se 

přesypou hodiny) a poté si vezme kartu váš soupeř. Vy hodíte 

kostkou a podle toho, jaké na ní padne číslo, vám protihráč přečte 

otázku. 

 

 

V KOSTCE! Praha 

1 – 8 hráčů, věk: 8+ 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a znalostí o Praze aneb co si 

zapamatujete za 10 vteřin? Praha V kostce!  Vaším cílem bude za 10 

minut nasbírat co nejvíce karet jednotlivých historických událostí.  Jak 

na to? Vždy si 1 kartu vyberete, díváte se na ni 10 sekund (než se 

přesypou hodiny) a poté si vezme kartu váš soupeř. Vy hodíte kostkou a 

podle toho, jaké na ní padne číslo, vám protihráč přečte otázku.  

 

V KOSTCE! Dinousauři 

1 – 8 hráčů, věk: 8+ 

Vědomostní a paměťová hra, ve které vaším cílem bude 

nasbírat co nejvíce karet s dinosaury. Hra funguje jednoduše 

tak, že máte deset sekund na prohlížení kartičky obsahující 

všechny možné informace o daném dinosaurovi. Během této 

chvíle se musíte snažit zapamatovat si toho co nejvíce. Poté 

hodíte kostkou a podle toho, jaké na ní padne číslo, vám 

protihráč přečte otázku. Např.: Čím se živil tyranosaurus? 

nebo Kolik vážil brontosaurus? či Kolik rohů měl triceratops?  

http://www.albi.cz/hry-a-zabava/svet-1/


 

ZÁMECKÉ SCHODY – Camelot Junior 

1 hráč, věk: 4+ 

Zámecké schody (Camelot junior) je výzvou pro čtyř až osmileté 

řešitele i jejich rodiče, která přináší hodiny procvičování mozkových 

závitů. Cílem je za použití krásných dřevěných věží a schodů vytvořit 

cestu, po níž bude moci rytíř dojít k princezně. Hra obsahuje 48 

řešitelských výzev se vzrůstající obtížností (od úplně jednoduchých 

až po opravdu složité). Camelot je mnohoúrovňovou hrou, která 

pomáhá zlepšovat logické myšlení, jemnou motoriku, prostorovou 

představivost a fantazii. 

 

 

Zlaté Česko 

2 – 6 hráčů, věk: 12+ 

Zlaté Česko navazuje na obrovský úspěch vědomostní hry Česko, 

otázky a odpovědi. Obsahuje zcela nové otázky. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albi.cz/hry-a-zabava/zlate-cesko/

