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Chytrá zábava



3 - 14 10 + 30 - 45 min.

•	 Párty	hra	pro	rodiny	a	skupiny	přátel.

•	 Může	hrát	až	14	hráčů!

•	 Zaujměte	odvážné	a	trefné	pózy	znázorňující	všemožné	pojmy	
na		kartách.

•	 Obsahuje	250	karet	s	1750	pojmy	z	rozmanitých	okruhů	včetně	
pohádek,	českých	filmů	a	dalších.

•	 Poznáte,	zda	vaši	přátelé	představují	například	netopýra,	vrtulník,	
lampion	nebo	holuba?

•	 Ideální	volba	pro	fanoušky	hry	Time‘s	Up!



2	-	4 10 + 20	min.

•	 Vydejte	se	na	lov	slov!

•	 Úplně	nový	typ	slovní	hry.

•	 Vítěz	řady	světových	cen	včetně	výběru	
organizace	Mensa.

•	 Hráči	skládají	co	nejhodnotnější	slova.

•	 Vyplatí	se	být	nejrychlejší,	ale	i	složit	 
delší	slovo	o	chvilku	později.

•	 Za	první	použití	žetonu	písmena	ve	slově,	
je	více	bodů	a	některá	písmena	navíc	
přinášejí	bonusové	karty.

•	 Hra	vhodná	pro	celou	rodinu,	 
ale	i	zkušené	hráče	slovních	her.



2	-	6 6	+ 12	min.

•	 Originální	postřehová	hra	pro	děti	i	dospělé.

•	 Navlékněte	si	kroužky	co	nejrychleji	na	palec!

•	 Hra	vyžadující	postřeh	i	zručnost.

•	 Důležité	jsou	barvy	i	pořadí	kroužků.

•	 Hra	potěší	veselými	barevnými	ilustracemi.

•	 Obsahuje	zvláštní	cestovní	variantu	hry,	pro	
kterou	nepotřebujete	žádnou	herní	plochu.



2	-	8 10 + 15 min.

•	 Nejlepší	párty	hra	světa	dle	databáze	boardgamegeeek.com	
(říjen	2015).

•	 Slovní	asociační	hra	pro	dva	týmy	tajných	agentů.

•	 Původní	česká	hra	světoznámého	autora	Vlaadi	Chvátila.

•	 Odhalte	sadu	krycích	jmen	vašich	agentů	dříve	než	vaši	
protihráči.

•	 Pozor	na	nájemného	vraha,	který	může	způsobit	vaši	
okamžitou	prohru.

•	 Pro	vítězství	vašeho	týmu	je	zásadní	dobrá	komunikace.

•	 Důležité	je	dobře	analyzovat	komunikaci	týmu	soupeřů.

krycí jména



•	 Určete	správně,	kde	zvířata	žijí,	jak	jsou	těžká	nebo	jak	
dlouhý	mají	ocásek.

•	 Hra,	která	kombinuje	vědomostní	prvek	se	skvělým	
herním	zážitkem.

•	 Tipujte,	když	si	nejste	jistí.

•	 Obsahuje	180	velkých	 
karet	s	360	zvířaty.

•	 Staňte	se	nejúspěšnějším	objevitelem	modré	planety	Země.

•	 Poznejte	řadu	zajímavých	míst	a	událostí.

•	 K	vítězství	vám	dopomůže	i	správný	tip.

•	 Obsahuje	150	velkých	karet	 
a	na	nich	300	míst	a	událostí.

2	-	6 10 + 45	-	60	min.

2	-	6 10 + 45	-	60	min.



•	 Ulovte	soupeře	v	lese	v	této	povedené	hře	
pro	dva	hráče.

•	 Hrajte	střídavě	za	zvířata	a	za	lidi.

•	 Na	konci	hry	zachraňte	své	figury	z	lesa.

2 8	+ 20	min.

2	 8	+ 30 min.

•	 Pěkná	a	svižná	hra	pro	dva	hráče.

•	 Ušijte	nejkrásnější	a	nejhodnotnější	přikrývku.

•	 S	knoflíky	nakládejte	úsporně,	platidlo	se	mění	na	
konci	hry	na	vítězné	body.



2	-	5 13 + 60	-	120	min.

•	 Přežijte	zombie	apokalypsu	během	kruté	
zimy.

•	 Silně	tématická	kooperativní	hra,	ve	které	se	
mezi	hráči	může	objevit	zrádce.

•	 Řešte	krizové	situace	a	snažte	se	splnit	
společný	cíl.

•	 Veďte	k	úspěšnému	konci	a	přežití	celou	
skupinu	postav.

•	 Nezapomeňte	splnit	i	osobní	cíl.

•	 Hra	má	silný	psychologický	aspekt.	
Často	budete	muset	volit	mezi	vlastním	
a	společným	prospěchem.

•	 Průběh	každé	hry	ovlivňuje	unikátní	
mechanismus	karet	osudu.



1 - 4 12	+ 90 min.

•	 Krásná	variabilní	hra,	kterou	si	užijí	rodiny	
i	zkušení	hráči.

•	 Přeneste	se	do	romantické	doby	snových	
zámků.

•	 Jednoduchá	pravidla	nabízejí	obrovské	
množství	možností.

•	 Unikátní	mechanismus,	ve	kterém	každý	 
z	hráčů	staví	svůj	vlastní	zámek.

•	 Komu	se	podaří	nejlépe	naplnit	sny	 
a	očekávání	rozmarného	krále?

•	 Získejte	dostatečné	finanční	zdroje	v	roli	 
stavitele.

•	 Možnost	solitérní	hry.



2	-	4 10 + 45 min.

•	 Nové	vydání	herní	klasiky.

•	 Napínavá	kooperativní	hra,	kterou	si	užijete	s	rodinou	i	přáteli.

•	 Všichni	hráči	hrají	spolu	v	týmu	proti	mechanismu	hry.	Buď	
zvítězí,	nebo	prohrají	všichni	společně.

•	 Tři	úrovně	náročnosti	nabízejí	výzvu	pro	různě	odhodlané	
hráče.

•	 Choroby	se	šíří,	nakažených	přibývá	a	riziko	celosvětové	
pandemie	stoupá.

ROZŠÍŘENÍ
•	 Tři	nové	scénáře:	Mutace,	Terorista,	Virulentní	kmen.

•	 Sedm	nových	specialistů	s	jejichž	pomocí	můžete	odvrátit	
pandemii.

•	 Osm	nových	událostí.

•	 Každý	ze	sedmi	specialistů	
ve	svém	oboru,	může	
pomoct	odvrátit	pandemii.

•	 Osud	lidstva	je	jen	ve	vašich	
rukou.
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•	 Spočítejte	to	spoluhráčům.

•	 Najděte	správnou	strategii,	prokažte	dobrou	představivost	
a	paměť,	logiku	a	schopnost	kombinovat.

•	 Procvičte	sčítání,	odčítání,	násobení,	dělení,	i	mocniny	
a	odmocniny	dle	vašich	schopností.

•	 Hra	přímo	určená	pro	výuku	 
matematiky	na	 
základních	školách.

1 - 4 12	+ 40	-	60	min.

1 - 4 8	+ 30	-	60	min.

•	 Bojujte	o	moc,	získejte	trůn	říše	Laar	s	pomocí	své	mocenské	
pyramidy.

•	 Hra	s	60	unikátními	kartami	s	krásnými	ilustracemi.

•	 Variabilní	hra	s	aukčním	prvkem,	získejte	pro	sebe	nejsilnější	
spojence.



•	 Nová,	zcela	samostatná	hra	ze	světa	Carcassonne.	

•	 Osvědčený	princip	v	zcela	novém	prostředí	Divokého	západu.

•	 Zlatá	horečka	zachvátila	všechny,	získejte	zlaté	nugety!

•	 Budujte	železnici,	obchodujte	s	indiány	a	zkuste	vyfouknout	nějaké	
zlato	soupeřům.

2	-	6 7	+ 35 min.

2	-	5 8	+ 35 min.

•	 Legendární	hra	Carcassonne	v	novém	grafickém	zpracování.

•	 Moderněji	graficky	zpracovaná	stále	geniální	hra,	která	uchvátila	miliony	
hráčů	po	celém	světě.

•	 V	nové	grafice	také	1.	rozšíření:	Hostince	a	katedrály	 
	 	 									a	2.	rozšíření:	Kupci	a	stavitelé.



•	 Jednoduchá	karetní	hra,	kterou	ocení	 
již	nejmladší	školáci.

•	 Oblíbená	mazaná	a	mlsná	postavička	Om	Nom	ze	známé	mobilní	hry.

•	 Potěšte	Om	Noma,	nakrmte	ho	 
bonbóny	a	pomáhejte	si	nůžkami.

•	 1.	rozšíření	k	oblíbené	hře	World	of	Tanks	dle	online	předlohy.

•	 Přibývají	ozbrojené	síly	Velké	Británie	a	vozidla	s	novými	vlastnostmi.

•	 Nově	je	možné	hrát	až	v	šesti	hráčích.

2	-	6 10 + 40 min.

2	-	8 6	+ 15 min.



1	-	20 6	+ 15 min.

•	 Nové	varianty	oblíbených	příběhů	z	kostek.

•	 Sestavte	nové	tajemné	příběhy	Batmana	
z	Gotham	city.

•	 Vyprávějte	nová	napínavá	dobrodružství	
Muminků.

•	 K	dispozici	je	už	9	rozšiřujících	sad	mix:	Báje,	
Horor,	Kouzla,	Ordinace,	Pravěk,	Sport,	Vesmír,	
Zločin	a	Zvířata

•	 Všechny	sady	Příběhů	z	kostek	je	možné	libovolně	
kombinovat.

Příběhy z kostek

Nové  
sady mix:



2	-	4 12	+ 120	min.

•	 Celosvětově	úspěšná	hra	s	řadou	vylepšení	 
a	v	kompletně	nové	grafice.

•	 Vybudujte	civilizaci	skrz	věky	od	starověku	 
až	po	současnost.

•	 Nic	nepodceňte,	budujte	civilní	i	vojenskou	 
sílu	své	civilizace.

•	 Úspěch	vaší	civilizace	závisí	i	na	množství	 
kultury,	kterou	se	jí	podaří	vytvořit.

•	 Využijte	schopnosti	vůdců,	jako	Caesar,	Michelangelo	nebo	Bill	Gates.

•	 Původní	česká	hra	autora	Vlaadi	Chvátila.

•	 Dlouhodobě	mezi	nejlepšími	pěti	hrami	historie	v	databázi	
boardgamegeek.com.



•	 Černé	historky	jsou	tajuplné,	pochmurné	a	zapeklité	detektivní	příběhy	
a	také	skvělá	hra	na	párty,	nebo	například	na	cestu	autem.

•	 Nová	edice	prázdninových	příběhů	nabízí	fatální	nedorozumění	
s	domorodci,	smrtící	suvenýry	a	tragické	výbuchy	emocí	při	přemíře	
společně	stráveného	času.

•	 Fialové	historky	jsou	magické	a	tajuplné	záhady	pro	děti	i	dospělé	
a	zároveň	je	to	originální	společenská	hra	pro	2	a	více	hráčů.

•	 Popusťte	fantasii	a	ponořte	se	do	světa	zahaleného	tmou	a	stínem,	
v	němž	řádí	různá	noční	stvoření.

•	 Rozlouskněte	hádanku	-	pokud	možno	bez	čar	a	kouzel.

2	+ 8	+ 2	-	20	min.

2	+ 12	+ 15 min. +

prázdninové příběhy
černé historky

fialové historky

Kar te 4
Zuzana a Karel byli na dovolené na 

Havaji. Tam se Zuzana přihlásila na kurs 

surfování. Karel se rozhodl, že svou 

ženu překvapí a při první lekci ji bude 

sledovat a povzbuzovat. Překvapil ji v akci, 

ovšem ne při první hodině surfingu, ale 

při sladkých chvilkách, které si užívala 

s pohledným trenérem. Karel bez okolků 

Zuzanu na místě zabil surfovým prknem. 

Zuzana se objednala na kurs surfování, 

ovšem zemřela dříve, než stačila ve vodě 

vůbec smočit nohu.

Surfing

Kar te 15

Manželé nocovali v malém hotelu v Římě. 
Na první pohled vypadal omšele a nepříliš 
udržovaně. V noci se ze stropu uvolnily 
kousky omítky. Spadly přímo do otevřených 
úst spící manželky a ucpaly jí dýchací 
cesty. Muž nezpozoroval, že je žena 
v ohrožení života a až příští ráno zjistil, že 
manželka vedle něj leží mrtvá.

Hotel

Hotel se jim nelíbil od samého začátku, 
ale kdo mohl tušit tohle?

Kar te 47

Skupina turistů se vydala z Bostonu na 

pozorování velryb. Po nějakém čase se 

k lodi velryba skutečně přiblížila. Zaujali ji 

pestře oblečení turisté. Svou ocasní ploutví 

pošťouchla loď, ta se okamžitě převrhla. 

Některé pasažéry se již nepodařilo 
zachránit. 

Jen si hrát

Chtěla si jen pohrát – tím ale usmrtila 

několik lidí.



•	 Zábavná	karetní	hra,	která	 
prověří	orientaci	dětí	a	dospělých.

•	 Určete	jako	první,	který	strážník	 
je	na	konci	cesty.

•	 Levá	a	pravá	vám	nedělá	
problém?	A	co	když	některý	
strážník	stojí	zády	k	vám?

•	 Jednoduchá	postřehová	hra	pro	nejmenší.

•	 Pět	zvířátek,	pět	barev.	Kdo	najde	chybějící	kombinaci?

•	 Dvě	varianty	hry	pro	možnost	zvýšení	obtížnosti.

•	 Rozvíjí	postřeh,	koncentraci	a	rozpoznávání	detailů.

2	-	8 4 + 15 min.

2	-	8 6	+ 10 min.



•	 Rychlá	a	napínavá	kooperativní	hra	s	čísly.

•	 Hra	je	váš	protivník,	dokážete	ji	společně	porazit	a	umístit	
všechny	karty?

•	 Zvládnete	spolupracovat	 
i	bez	použití	konkrétních	nápověd?

•	 Hrajte	hru,	jinak	si	hra	 
pohraje	s	vámi!

•	 Zábavná	a	blesková	karetní	hra	
s	oblíbeným	herním	mechanismem	
založeným	na	hře	Milostný	dopis.

•	 Všichni	touží	po	nalezení	bájného	dědictví	
a	naplnění	proroctví,	podaří	se	to	právě	
vám?

•	 K	hernímu	požitku	stačí	pouhých	16	karet,	
navíc	můžete	kombinovat	obě	jinak	
samostatné	herní	sady.

2	-	4 10 + 10 min.

1 - 5 8	+ 20	min.

8
Útok

Podívejte se na kartu v ruce soupeře. 

Smíte ji vyměnit za svou  

zbylou kartu v ruce.

Máte-li ji v ruce, když se  na vaši kartu dívá některý  ze soupeřů, jste vyřazen.

1 SeStra oSudu

 Prohlédněte si až dvě karty Trosek. 

Chcete-li, smíte za jednu z nich  
vyměnit svou kartu z ruky.

3 DobRoDRuh

 Od všech hráčů vyberte karty v ruce, 

aniž byste se na ně dívali, pečlivě je 

zamíchejte a opět rozdejte  

každému hráči po jedné  

kartě.

4 StRázce

™



2 8	+ 30	-	60	min.

ROZŠIŘUJÍCÍ SADY:

•	 Vzrušující	karetní	hra	znázorňující	zuřivou	bitvu	
armád	ve	fantasy	světě.

•	 Unikátní	jednoduchá	válečná	hra,	která	nadchla	
hráče	po	celém	světě.

•	 Shromážděte	mocné	vojsko	a	vrhněte	ho	proti	
protivníkovi,	sesílejte	mocná	kouzla	a	zničte	
všechny,	kdo	se	vám	odváží	protivit!

•	 Jednoduchá	pravidla	nabízejí	obrovské	množství	
možností	a	kombinací.

•	 Mistrovská	sada	nabízí	6	nových	armád.

•	 Armáda	každého	národa	je	jiná	a	vyžaduje	jinou	
strategii.

•	 Dvě	nové	sady:	Žoldnéři	a	Zatracení.

•	 Žoldnéře	je	možné	přidat	i	k	ostatním	národům.



•	 Zpestřete	si	krátké	i	ty	dlouhé	cesty	autem.

•	 Ve	hře	naleznete	50	her,	které	jsou	ideální	
do	auta	pro	děti	i	rodiče.

•	 Sbírka	50	her,	hádanek	a	nápadů.

•	 Žasněte	nad	možnostmi	přírody	a	jejích	kouzel.	Zahrada,	les	i	park	jsou	
plné	úžasných	tajemství.

•	 Vyrobte	si	své	vlastní	pero	na	psaní,	poznejte,	
jak	pijí	květiny,	a	staňte	se	výrobcem	
originálních	parfémů.

•	 Na	každé	z	50	karet	najdete	
jeden	zajímavý	experiment	
i	s	vysvětlením	co,	proč	 
a	jak	se	děje.

1 8	+ 15 min.

2	-	8 6	+ 15 min.

50
veselých her do auta

50prírodních experimentu



1 3 + 5 min.

•	 Nová	hra	z	řady	SMART	games	s	tématem	
oblíbené	pohádky.

•	 Schovejte	prasátka	před	vlkem	do	jejich	
chaloupek,	nakukujte	do	chaloupek	skrz	okénka.

•	 Když	je	vlk	mimo	dosah,	nechte	prasátka	
bezstarostně	hrát	na	louce.

•	 Každý	rébus	má	pouze	jediné	správné	řešení,	 
to	je	vyobrazeno	v	přehledu	zadání.

•	 Navíc	obsahuje	obrázkovou	knížku	s	příběhem	
tří	prasátek.

TM



•	 Hra	s	oblíbenou	mořskou	houbou	Spongebobem.

•	 Oblíbený	mechanismus	posouvání	herních	dílků.

•	 Posouvejte	herní	dílky	
všemi	směry,	dokud	
nebudou	všechny	
postavičky	kompletní.

•	 Jedinečný	hlavolam	pro	děti	i	dospělé,	který	zábavným	způsobem	otestuje	
vaši	prostorovou	představivost.

•	 Umístěte	všechny	dílky	na	herní	plochu,	blokády	vám	nebrání,	ale	poskytu-
jí	vodítko	kam.

•	 Velké	množství	rébusů	-	od	snadných	po	velmi	náročné.

•	 Kompaktní	hlavolam	za	velice	příznivou	cenu.

1 6	+ 5 min. +

1 6	+ 5 min. +

TM

BLOX



•	 Jednodušší	verze	oblíbené	SMART	hry	Tučňáci	na	ledu.

•	 Srovnejte	tučňáky	do	řady,	tučňáci	vždy	drží	při	sobě.

•	 Magnetická	kompaktní	hra	vhodná	na	cesty.

•	 Poskládejte	7	„střepů“	dle	zadání,	tak	aby	tvořili	ty	správné	
obrazce.

•	 Univerzální	zábava	pro	děti	i	dospělé.

•	 Magnetická	kompaktní	hra	vhodná	na	cesty.

1 5 + 5 min. +

1 5 + 5 min. +

na pochodu

TM

®

PARADOXYPARADOXY



•	MINDOK	přináší	zákazníkům	v	Čechách,	na	Moravě,	na	Slovensku	a	v	Polsku	stolní	společenské	hry,	
které	je	opakovaně	baví	a	rozvíjí	jejich	pozitivní	schopnosti	a	dovednosti	využitelné	v	každodenním	
životě.	Produkty	MINDOK	lidi	sbližují,	umožňují	jim	trávit	čas	společně	a	lépe	se	poznávat.	 
Tím	obohacují	jejich	životy.

•	MINDOK	založili	a	tvoří	lidé,	kteří	se	hrám	a	hráčům	již	roky	intenzivně	věnují.	

•	Našim	prvořadým	cílem	je	vysoká	kvalita	námi	publikovaných	her.	Zážitek	ze	hry	musí	být	pro	vás	
jedinečný	a	intenzivní.

•	 Zárukou	kvality	našich	her	jsou	mnohá	prestižní	ocenění,	která	naše	hry	ve	světě	získaly.

•	Nabízíme	hry	pro	různé	skupiny	hráčů	–	od	nenáročných	her	určených	pro	nejširší	veřejnost	 
a	zejména	rodiny	s	dětmi	až	po	hry	pro	nejnáročnější	hráče.

Kontakt:

MINDOK	s.r.o. 
Korunní	810/104,	budova	G 
101	00		Praha	10	-	Vinohrady 
tel	a	fax:	272	65	66	10 
mobil:	737	27	95	88 

e-mail:	info@mindok.cz 
www.mindok.cz

Staňte	se	naším	fanouškem	na	facebooku! 
http://www.facebook.com/hry.mindok


