


KRYCÍ JMÉNA
Původní česká hra autora Vlaadi Chvátila sbírající úspěchy po 
celém světě – vítěz nejprestižnějšího světového ocenění Spiel 
des Jahres 2016, nejlepší párty hra historie dle celosvětové herní 
databáze www.boardgamegeek.com.

Slovní asociační hra pro dva týmy tajných agentů. Vaším úkolem 
bude odhalit jména všech agentů vašeho týmu dříve, než tak 
učiní soupeř. Pozor si však musíte dávat na nájemného vraha, 
který hru okamžitě ukončí!

Skvělá hra pro větší partu lidí, kde je důležitá komunikace, 
sledování soupeře a vymýšlení originálních asociací.

P á r ty h r a

2–8 10+ 15 min
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P á r ty h r y

KRYCÍ JMÉNA: DUET
Světově proslulá hra ve speciální úpravě jen pro dva hráče. Stále 
stejný princip nápovědy použijte k tomu, abyste odhalili tajné 
agenty. Ovšem nyní budete pracovat společně!

Hru můžete hrát samostatně jen ve dvou hráčích, nebo si kartičkami 
s krycími jmény obohatit základní verzi hry. 

KRYCÍ JMÉNA XXL
Krycí jména ve velikosti XXL, 
skvělá varianta pro opravdu 
velkou partu hráčů!

KRYCÍ JMÉNA: 
OBRÁZKY
Další verze hry KRYCÍ 
JMÉNA v obrázkové 
variantě! Obrázky před 
vámi otevírají novou 
dimenzi této jedinečné 
párty hry a poskytnou 
vám nové a nečekané 
kombinace. 

Skvělá možnost pro 
hráče, kteří preferují hry 
s obrázky. Pro náročnější 
hráče je tu možnost 
zkombinovat obě varianty 
hry – slova i obrázky.

2–8 10+ 15 min



KINGDOMINO
Jednoduchá hra pro celou rodinu, která má s klasickou hrou domino 
společný pouze tvar herních dílků. Vítěz nejprestižnějšího světového 
ocenění Spiel des Jahres 2017.

Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření svých velkolepých 
království. Je třeba prozkoumat všechny druhy krajiny. Ale pozor, jsou tu 
i další králové, kteří se poohlížejí po stejných krajinách...

Vybudujte to nejskvělejší království!

KINGDOMINO: VĚK OBRŮ
Rozšíření k oblíbené hře Kingdomino i k sesterské hře 
Queendomino. Přináší velkou věž na dobírání dílků, 
větší interakci mezi hráči a nové úkoly pro každou hru.

QUEENDOMINO
Varianta oblíbené hry Kingdomino tentokrát 
určená pro náročnější hráče. Hrajte samostatně, 
nebo dohromady s Kingdominem. 

Na získaných dílcích staveniště stavějte městské 
budovy. Přilákejte do svého království královnu, 
ale dejte si pozor na draka!

H r y p r o  r o d i n u

NOVINKA

NOVINKA

2–4 8+ 15 min
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DESÍTKA
Vědomostní hra úplně nového typu, ve které hráči nemusejí 
čekat na svůj tah tak dlouho jako v jiných hrách. 

Ke každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek a 10 možných 
odpovědí. Všichni hráči dostanou šanci odpovídat v každém 
okruhu otázek. Pokud odpovíte správně, získáte jeden 
z žetonů odpovědí jako bod. Když jste znovu na tahu, 
můžete hledat další správnou odpověď. V tu chvíli ovšem 
podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto okruhu 
ztratíte.

Budete hrát na jistotu, nebo riskovat?  Ve hře je 200 
okruhů, 2000 otázek a 2000 správných odpovědí. To vše 
v kompaktním balení zvaném Smartbox s počítadly bodů 
a žetony odpovědí. Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná 
na cesty.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–4 10+ 30 min



MÚZA
V této velkolepé párty hře najdete více než 100 
překrásně ilustrovaných karet. 

V každém kole hry se jeden hráč vžije do role Múzy 
a předloží svému týmu tajuplnou indicii. Spoluhráči 
pak mají za úkol odhadnout, ke kterému uměleckému 
dílu se je Múza svojí nápovědou snaží nasměrovat. 

Využijte svoji představivost a odhalte správně více 
uměleckých děl než ostatní týmy. Popusťte uzdu 
fantazii a pozorně naslouchejte Múzám.

P á r ty h r a

NOVINKA

2–6 8+ 30 min



AZUL
Krásná, barevná, rychlá a svižná hra pro  
celou rodinu, která posbírala po celém  
světě celou řadu ocenění. Vítěz nejprestižnější 
světové ceny Spiel des Jahres 2018. 

Jedinečné provedení herních dílků přináší 
unikátní herní zážitek. Prostě musíte zkusit 
vzít si ty krásné dílky do ruky!

Vžijte se do rolí mistrů obkladačů. Vytvořte 
tu nejkrásnější mozaiku pro královský palác 
a užijte si nejlepší hru roku 2018!

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–4 8+ 30–45 min
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PLAY!
Vyzkoušejte si být slavným YouTuberem  
a staňte se hvězdou internetu!

Čekají vás šílené challenge, vědomostní otázky 
z online světa a mnoho dalšího. Pracujte tvrdě na 
své kariéře, o které sní spousta lidí po celém světě. 

Nejbláznivější stolní hra ever!

P á r ty h r a

2–6 8+ 30–60 min



GOBLÍCI JEDLÍCI
První strategická hra pro děti od 4 let,  
která baví i dospělé.

Pokuste se srovnat své goblíky do řady 
a otestujte tak svou paměť a logické myšlení. 

Hraje se v duchu piškvorek, kde vaše mlsné 
figurky mohou snadno sníst ty soupeřovy 
– figurky mají tři velikosti a mohou se 
navzájem požírat. Je důležité si pamatovat, 
které figurky jsou zakryté.

H r a  p r o  d ě t i

2 5+ 5 min



PŘINES SI SVOU KNIHU
Ze staré oblíbené knížky se stane vaše oblíbená hra! 
Vyberte si kartu a pak rychle listujte, abyste našli co 
nejvtipnější příspěvek odpovídající zadání!

Najdete „směšný titulek z bulvárních novin“  
v nejnovějším bestselleru? A co „radu na rande“  
ve své ohmatané kuchařce? 

Můžete použít jakoukoliv knížku, proto hru můžete hrát 
s kýmkoliv a kolikrát chcete a pokaždé bude jiná. 

Najděte neomezený potenciál zábavy na každé stránce!

P á r ty h r a

3+ 12+ 20 min



NINJA KARTY:
POŠLI TO DÁL
Staňte se tajným agentem a šiřte radost  
i zábavu, intrikujte a hrajte si s veřejností!

Interaktivní hra, která otestuje vaši kreativitu 
a odvahu. Pořídíte si selfie s neznámým 
člověkem? Dáte někomu dárek jen tak?

Splňte úkol a pošlete kartu dál nic netušícímu 
člověku, jenž se díky tomu stane součástí vaší 
hry.

P á r ty h r a

1+ 12+ ?



BYSTROOČKO
Rychlá otáčecí postřehová hra pro celou rodinu,  
která přináší úplně nový herní mechanismus.

Karta s obrázkem vám napoví, který symbol hledat. 
Pak už zbývá jen co nejrychleji točit kolečkem 
a v okénku hledejte stejný symbol, jako je na kartě.  
Za každé vyhrané kolo získá hráč kartu jako bod. 

Hra obsahuje 6 samostatných variant určených pro 
různé typy hráčů. Hra pak nepracuje pouze s obrázky, 
ale například i s písmeny a se slovy. 

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–6 5+ 10 min



MEMOARRR!
Unikátní paměťová hra, která baví děti i dospělé. V každém 
kole se dozvídáte více informací o pozici jednotlivých karet 
na stole. 

Vydejte se spolu se zvířaty za pirátským pokladem na pustý 
ostrov. Spolehněte se na svoji paměť a trochu pirátského 
štěstí. Získejte co nejvíce rubínů z pokladu dříve, než je 
pohltí láva z vybuchující sopky!

Obsahuje dvě varianty hry – pro začínající a pokročilé hráče.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–4 6+ 10–20 min
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50...
V každé krabičce najdete 50 inspirativních  
her, experimentů či zajímavých nápadů.

Tato řada her nabízí zajímavé aktivity pro jednoho 
hráče i pro velké skupiny.

Zpestřete si cestu autem, objevujte taje světa doma 
i v přírodě, ale především prožijte příjemně strávený 
čas!

H r y p r o  d ě t i

1+ 6+ 15 min



EXPEDICE PŘÍRODA
Ideální průvodce pro všechny milovníky přírody 
a inspirativní zábava do školy i na výlety!

Díky kartám z řady Expedice příroda zvládnete hravě 
určit stromy, ptáky, další druhy rostlin, živočichů 
a dokonce i nebeské objekty. Na kartách  
najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci,  
základní informace a vždy také několik  
zajímavostí.

H r y p r o  d ě t i

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

1+ 6+ 15 min



PICTOMANIA
Oblíbená hra českého autora Vlaadi Chvátila v novém, 
vylepšeném vydání.

Netradiční kreslící hra, ve které každý hraje sám za sebe. 
V každém kole si všichni hráči zároveň vylosují slovo, které mají 
nakreslit tak, aby ho ostatní poznali.

Protože je odměňována i rychlost,  snažíte se požadovanou věc 
nakreslit co nejrychleji a zároveň co nejdříve poznat kresby 
ostatních. Hráči dostávají body od soupeřů za správné odpovědi 
podle pořadí, ve kterém tipovali.

V jedinečném herním systému rozhoduje kombinace 
kreslířského umění, rychlosti a vhodně zvolené taktiky.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

3–6 8+ 20 –40 min



MARS: TERAFORMACE
Meziplanetární korporace soutěží v přetváření Marsu  
na obyvatelnou planetu. Vynakládají obrovské sumy  
peněz a používají nejnovější technologie, aby zvýšily teplotu, 
obsah kyslíku v atmosféře a vytvořily oceány vody. 

Bude to vaše korporace, kdo povede lidstvo do nové éry dějin? 

Dobývání Rudé planety začíná!

H r a  p r o  n á r o č n é

HELLAS & ELYSIUM
Do hry přibývají dva nové herní 
plány dalších oblastí Marsu.

VENUŠE
Využijte Venuši k tomu, abyste byli 
úspěšnější v teraformaci Marsu!

PŘEDEHRA
Posilte svoji korporaci ještě před začátkem 
hry a zajistěte si dynamický start.

KOLONIE
Vyšlete své obchodní flotily k vnějšímu 
okraji sluneční soustavy.

NOVINKA NOVINKA
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1–5 12+ 90 –120 min



RIVALOVÉ
Jedinečná dynamická závodní hra s modely formulí. 
Na začátku hry proběhne dražba jednotlivých vozů 
a poté probíhá samotný závod. 

Není důležité pouze to, jak rychle vaše formule dorazí 
do cíle, ale také to, jestli se vám podaří vsadit na ty 
nejrychlejší. 

Zažijte závody formulí na vlastní kůži. Bojujte 
o nejlepší pozici na trati i o nejvyšší výdělek. 
Dostanete své karty, vydražíte jednotlivé vozy a závod 
hned začíná. Dostanou se vaše vozy do zatáčky jako 
první? Dokážete vsadit na ty nejúspěšnější? Každý tah 
a každá karta může být rozhodující.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–6 10+ 20–40 min



PŘÍBĚHY PIRÁTŮ
Kooperativní hra odehrávající se v reálném 
čase. Všechno ve hře se odehrává 
na krásném velkém 3D modelu lodi 
a jednotlivé piráty představují přesýpací 
hodiny.

Každá partie hry obsahuje jednu kapitolu 
příběhu, v níž máte splnit konkrétní 
předepsaný úkol. Úkoly budete plnit 
postupně, aniž budete tušit, co vás 
bude čekat příště! Jste připraveni na 
dobrodružství?

Posádka pirátů spjatých společným 
osudem. Loď připravená k vyplutí za 
úžasným dobrodružstvím. To jsou hlavní 
stavební kameny tohoto tajuplného, 
vzrušujícího a zároveň ztřeštěného 
příběhu o pirátech. Plujte po mořích i do 
přístavů, nabíjejte kanóny a střílejte z nich, 
hledejte legendární poklady.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–4 10+ 30 min



RED 7 
Jedinečná karetní hra obsahující  
7 čísel, 7 barev a 7 různých pravidel 
pro vítězství. Po každém tahu se 
pravidlo pro vítězství ve hře může 
změnit. 

Kdo není na konci svého tahu ve hře 
ve vedení, okamžitě prohrává. 

Překvapivá hra plná zajímavých 
kombinací.

SEDM DRAKŮ
Rychlá karetní hra plná zajímavých 
překvapení. Skvělá zábava, kterou si užijete 
s rodinou i s přáteli. V tajemném údolí 
uprostřed majestátných vysokých hor žije 
sedm draků. Každý má svoji barvu a svoji 
jedinečnou vlastnost. Vydejte se mezi 
ně a pomozte jednomu z nich získat 
nadvládu nad údolím. Propojte sedm 
karet svého draka dříve, než se to podaří 
vašim protihráčům!

H r y p r o  r o d i n u

2–4 10+ 15 min

2–4 10+ 30 min



KARTY MRTVÉHO MUŽE
Dobrodružná karetní hra s pirátskou tématikou. 
V této hře budete pokoušet své štěstí v roli 
piráta snažícího se nahromadit co největší  
lup. Ale pozor! Budete-li příliš  
chamtiví, přijdete o všechno.

MACHI KORO
Celosvětově úspěšná rodinná hra, která kombinuje využití karet  
a kostek. Kdo postaví nejlépe prosperující město?

Rozhodnete se nejdříve vybudovat více menších staveb, nebo raději 
nějakou větší? Dejte ale pozor, aby vás pomocí svých staveb o cenné 
zdroje nepřipravili soupeři!

Rozšíření Velkoměsto posouvá hru směrem  
k náročnějším hráčům. Nejdříve je potřeba  
postavit radnici a poté můžete pokračovat  
s řadou dalších zajímavých staveb.

H r y p r o  r o d i n u

2–4 10+ 30 min

2–4 10+ 15 min



CARCASSONNE
Ponořte se do atmosféry slavného středověkého města 
Carcassonne a jeho okolí. Stavte a obsazujte města, cesty, 
kláštery a louky.

Hra je pokaždé jiná, krajinu vytváříte společně 
přikládáním dílků a vysíláte do ní své družiníky. Někdy 
se vyplatí soupeřit, jindy spolupracovat. 

Hra je držitelem prestižních ocenění Spiel des Jahres 
a Deutscher SpielePreis za rok 2001.

H r a  p r o  r o d i n u

2–5 7+ 35 min



CARCASSONNE ROZŠÍŘENÍ
Zvládli jste základní hru Carcassonne a chcete poznat nová 
dobrodružství? Můžete sáhnout po libovolném rozšíření!

Každé rozšíření přináší několik nových pravidel a další kartičky krajiny, 
které vám otevřou ve hře nové možnosti a varianty.

CARCASSONNE 
SAFARI
Nová samostatná hra z rodiny 
Carcassonne. 

 Vydejte se do africké savany 
a vyhledejte ta nejlepší místa 
s výhledem na divoká zvířata. 
Zvláště u napajedel se to jimi jen 
hemží.

CARCASSONNE 
BIG BOX
Už víte, že Carcassonne 
je tou správnou volbou? 
Pořiďte si základní hru  
a k ní rovnou 11 rozšíření! 

Obsazujte obchodní cesty a bojujte o planety!

Zažijte další dobrodružství hrou na principu 
Carcassonne, tentokrát ze světa Star Wars! 

© & ™ Lucasfilm Ltd.

H r y p r o  r o d i n u

CARCASSONNE 
STAR WARS

NOVINKA



PŘÍBĚHY Z KOSTEK
Hoďte kostkami a vyprávějte příběh, který spojí 
obrázky na všech kostkách do jednoho velkého 
dobrodružství. Začněte obrázkem, jenž vás 
upoutá, a pokračujte dál. Žádný příběh není 
špatný!

Příběhy z kostek (Rory's Story Cubes®) jsou 
hrou, ve které nejde o vítězství. Cílem je rozvíjet 
svoji představivost.

Skvělá hra pro rozvoj fantazie, slovní zásoby 
a pohotovosti.

Vyzkoušejte také dva další díly Příběhů  
z kostek: Výpravy a Akce – vaše vyprávění tak 
může být ještě mnohem zajímavější!

H r a  p r o  r o d i n u

1–20 6+ 15 min



PŘÍBĚHY Z KOSTEK: MIX
Malé rozšiřující sady Příběhů z kostek 
vám hru obohatí o tematické náměty, vaše 
fantazie se tak může rozjet na plné obrátky!

PŘÍBĚHY Z KOSTEK: COMIX
Nové varianty Příběhů z kostek, tentokrát z prostředí 
různých fantastických světů.

PŘÍBĚHY  
Z KOSTEK:  
DIVOČINA, FANTAZIE, MYSTÉRIUM

Spojte tři malá rozšíření v jedno velké 
dobrodružství! 

Sada Fantazie (Báje, Kouzla a Středověk), 
sada Divočina (Expedice, Pravěk a Zvířata  
a sada Mystérium (Horor, Zločin a Tajemno).

H r y p r o  r o d i n u

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



MAJESTY
Vžijte se do role ctižádostivých královen či osvícených 
králů. Nalákejte do svého království co nejvíce 
významných osobností, aby pomohli zajistit zemi 
bohatství a úspěch. 

Krásně zpracovaná hra s nenáročnými pravidly, která 
zaujme celou rodinu.

Pokud se vám podaří v pravou chvíli shromáždit ty 
správné postavy na správném místě, odmění vás 
tučnými příjmy. Je však třeba být neustále ve střehu 
– sousední vládce podniká často vojenské výpady. 
Pokud se však pyšníte vlastním vojskem, není čeho se 
obávat…

H r a  p r o  r o d i n u

2–4 7+ 20 –30 min
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H r a  p r o  n á r o č n é

MASTER OF ORION
Hra na motivy legendární počítačové 4X strategie.

Veďte svou civilizaci v zápase s ostatními  
o nadvládu v galaxii! Nakládejte uvážlivě se  
zdroji, sázejte na vojenskou kartu nebo dávejte 
přednost mírovému řešení. 

Dynamické a dobře vyvážené mechanismy hry  
vám umožní vybrat si z mnoha strategií.

2–4 12+ 60 min
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PLYŠOVÁ HLÍDKA
Dobrodružná desková hra s příběhem, v níž 
se ujmete rolí chrabrých plyšáků, snažících se 
uhlídat svoji holčičku před zákeřným lordem 
Hrůzimorem. 

Pomocí barevných kostek budete provádět 
nejrůznější akce, od bojů na blízko po odvážné 
skoky přes propast. Hra je založena na 
originálním konceptu: knize příběhů – knize, 
která slouží současně jako přehled pravidel, 
průvodce příběhem i herní plán. 

Důležitou součástí hry jsou nádherně 
zpracované figurky.

Plyšová hlídka je hra vhodná pro děti, ale i pro 
dospělé, kteří stále nezapomněli, jak si hrát 
a žasnout.

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

1–4 8+ 60 min



ICECOOL:
LEDOVÁ ŠKOLA
První cvrnakcí hra, ve které figurky 
zatáčejí a skáčou! Vítěz prestižní ceny 
Kinderspiel des Jahres 2017.

V této hře pomocí cvrnkání běháte jako 
malí tučňáci po škole. Jako rošťáci se 
snažíte ulovit co nejvíce ryb, nebo jako 
školník máte za úkol pochytat všechny 
rošťáky. 

Zábavná hra, u které rozhodně nebudete 
sedět u stolu!

H r a  p r o  d ě t i

2–4 6+ 30 min



KOČIČÍ KLUB
Extra roztomilá rodinná hra, ve které se vžijete do rolí 
milovníků koček.

V průběhu hry si dobíráte karty, které obsahují půvabné 
kočky, ale také krmivo, hračky, šantu kočičí, nebo kočičí 
kostýmy. 

Nejdůležitější je všechny vaše kočky řádně nakrmit. 
Pokud se vám to podaří, sbírejte pro ně další věci, aby 
byly spokojené. 

Tuto hru by měl povinně vyzkoušet každý, kdo má rád 
kočky!

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–4 8+ 30 min



SAGRADA
Překrásná barevná hra s kostkami.

Staňte se umělci soutěžícími o to, kdo vytvoří nejkrásnější 
barevnou vitráž kostela Sagrada Família. Okenní sklíčka 
jsou ve hře představována barevnými kostkami, jejichž 
hodnoty vyjadřují odstín (čím vyšší hodnota, tím tmavší 
barva). Každé kolo si budete vybírat kostky z nabídky 
a pokládat je do svého okenního rámu. Přitom bude nutné 
dodržovat podmínky karet vzorů. Zároveň nesmějí mít dvě 
sousedící kostky stejnou barvu ani hodnotu. 

Hra se hraje na 10 kol. Poté si podle karet úkolů sečtete 
vítězné body a kdo jich nasbírá nejvíce, stane se mistrem 
sklenářem!

H r a  p r o  r o d i n u

NOVINKA

1–4 10+ 30 min



PANDEMIC
Napínavá kooperativní hra, kterou si užijete s rodinou i s přáteli. Jako 
jeden tým hrajete spolu proti mechanismu hry. Buď společně zvítězíte, 
nebo prohrajete. Tři úrovně obtížnosti nabízejí výzvu pro různě odhodlané 
hráče.

Choroby se šíří, nakažených přibývá a riziko celosvětové epidemie stoupá. 
Každý ze sedmi specialistů může pomoci. Osud všech je ve vašich rukou!

Dokážete zachránit lidstvo před zkázou?

Vyzkoušejte rozšíření ke hře Pandemic: Nové 
hrozby, Laboratoř a Stav ohrožení, ve kterých 
se před vámi otevřou nové výzvy, jež budete 
společně muset překonat. Dokážete to?

H r y p r o  r o d i n u

PANDEMIC LEGACY ROK 1
V této samostatné hře ze světa Pandemic 
vyzkoušíte zcela nový princip „Legacy“ – hra se 
postupně vyvíjí a každé vaše rozhodnutí může 
mít vliv na další partie hry.

NOVINKA

2–4 10+ 45 min
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ZIMA MRTVÝCH: CESTY OSUDU
Atmosférická kooperativní hra, ve které se jako tým snažíte 
přežít zombie apokalypsu během kruté zimy.

Řešte krizové situace, plňte svůj osobní i společný cíl a snažte 
se udržet celou skupinu postav naživu až do konce hry. 
Často budete muset volit mezi vlastními zájmy a společným 
prospěchem.

ZIMA MRTVÝCH: 
DLOUHÁ NOC
Volné pokračování, jež lze použít jako 
rozšíření hry původní, nebo i zcela 
samostatně! Do hry přicházejí nové 
postavy, nové předměty, nové lokace  
a mnoho dalšího. Nejděsivější však jsou 
nové hrůzy z továrny Raxxon a pozor si 
musíte dát i na bandity!

H r y p r o  n á r o č n é
Hra
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2–5 13+ 60–120 min



ČERNÉ HISTORKY
50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvých těl, 11 vrahů, 12 
sebevražd a 1 smrtící jídlo... Jak se to všechno mohlo stát?

Černé historky jsou tajuplné, pochmurné a zapeklité detektivní 
příběhy, které se společně pokusíte vyřešit.

Jeden hráč zná celý příběh a ostatní se pomocí dobře mířených 
otázek snaží přijít na to, jak se příběh doopravdy stal. 

P á r ty h r a

2+ 12+ 15 min



Objevte další Černé historky! V každém 
dalším díle najdete nových 50 případů, 
které je potřeba vyřešit.

Speciální edice nabízejí příběhy 
inspirované skutečnými událostmi, 
středověkem, či příběhy z nemocnice.

Celá řada „barevných“ historek pro děti již  
od osmi let nabízí strašidelné příběhy s duchy, 
hádanky z divokých lesů, z hlubin moře  
či příběhy určené obzvláště pro dívky.

P á r ty h r y

NOVINKA



PORT ROYAL
Napínavá karetní hra z prostředí obchodníků a pirátů  
v Karibiku! Hru si užijete jak s rodinou tak se zkušenými hráči.

V přístavu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, že se vám 
podaří obchod vašeho života. Neriskujte však příliš, nikdy 
nevíte, kdy se štěstěna obrátí proti vám.

S rozšířením přicházejí do hry nové úkoly a postavy. Obsahuje 
také kooperativní variantu hry a hru pro jednoho hráče.

PORT ROYAL
DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ...

Druhé rozšíření hry, které přináší 
prvek kampaně. Jednotlivé hry na 
sebe navazují a tvoří ucelený příběh. 
Můžete mezi sebou soutěžit, nebo 
naopak táhnout za jeden provaz. 
Dokonce si můžete zahrát celý 
příběh úplně sami! Na co čekáte? 
Dobrodružství začíná!

H r y p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–5 8+ 20 –50 min



ZEMĚ
ZEMĚ - modrá planeta a domov nás všech. Chcete  
se o ní dozvědět spoustu zajímavých informací?  
V této hře máte skvělou příležitost!

Víte, jak vysoká je Cheopsova pyramida? Kdy byl 
otevřen most Golden Gate? Kolik místností je 
v Zakázaném městě? Kde najdete Obrův chodník? Hra 
ZEMĚ vás provede po řadě nejzajímavějších míst naší 
planety a k vítězství vám může pomoci dobrý odhad  
a také trocha štěstí.

ZEMĚ
NA CESTÁCH
Samostatná hra a zároveň 
rozšíření k původní velké hře 
ZEMĚ. S novými pravidly, 
dynamičtějším průběhem hry 
a větší interaktivitou nabízí tato 
hra nový pohled do světa ZEMĚ. 
A zároveň veškerý materiál lze 
použít jako rozšíření hry ZEMĚ.

H r y p r o  r o d i n u

NOVINKA

2–6 10+ 45–60 min



ŘADA DĚTSKÝCH HER
Série krásných dětských her pro chytré děti  
a jejich rodiče. Skvělé hry pro děti už od 3 let.

Klasické i kooperativní hry, ve kterých vyhrajete, 
jen když budete spolupracovat.

H r y p r o  d ě t i

KOČKA KARLA
Skvělá postřehová hra s dřevěným herním materiálem. Zábava pro 
celou rodinu s dětmi od 4 let.

Vaše myšky si užívají hostinu na kusu vynikajícího sýra. Ale pozor, 
blíží se mazaná kočka Karla! Pokud kočka myšky uvidí, budou 
muset co nejrychleji utíkat.

Kdo bude rychlejší? Mlsné myšky, nebo kočka Karla?

H ajeme cz
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DUCH!
Myš! Kniha! Křeslo! Lahev! 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 šedá myš.  
Na kartách jsou obrázky těchto předmětů, ovšem ne vždy ve 
správných barvách. Chytnete správný předmět? Hra obsahuje 2 
varianty – jednodušší a náročnější.

Hodina duchů skrývá dokonce 
devět předmětů a na každé 
kartě jsou vyobrazeny tři z nich!

Duch: Feztovní vydání přináší další 
zpestření pro všechny milovníky ducha 
Balduina.

H r y p r o  r o d i n u

2–8 8+ 20 –30 min



TIME´S UP!
Legendární párty hru si nyní můžete užít již ve čtyřech 
variantách. Popisujte slovy a předvádějte pantomimou různé 
pojmy a skvěle se bavte!

Varianta Rodina je vhodná pro hraní s dětmi, obsahuje názvy věcí, 
míst, zvířat i povolání.

Varianta Celebrity obsahuje jména 440 známých osobností  
a postav.

Varianta Filmy nabízí 440 nejznámějších filmů, seriálů  
i pohádek.

Novou variantu Junior si můžete zahrát s dětmi již od 4 let.

P á r ty h r y

4–12 8+ 30 min
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DOBA KAMENNÁ  
JUNIOR 
Nádherně zpracovaná hra pro děti 
i celou rodinu. Varianta legendární  
hry Doba kamenná, určená pro děti  
již od 5 let. Vítěz ankety Kinderspiel  
des Jahres (Dětská hra roku) 2016.

Nechte svoji představivost, aby vás 
zavedla do doby kamenné. Sbírejte 
bobule, vydejte se na ryby a postavte 
svoji vlastní vesnici.

Zažijte dobu kamennou s celou 
rodinou!

DOBA KAMENNÁ
Doba kamenná je doba kamenná a rozhodně to není 
doba jednoduchá!

Unikátní systém využití hodu kostkami, který přináší 
skvělou zábavu.

H r y p r o  r o d i n u

2–4 5+ 15 min



WORLD OF TANKS: RUSH
Legendární online hra, přichází na váš stůl! Stolní 
variantu hry vytvářeli stejní ilustrátoři, je v ní použita 
totožná grafika, terminologie i některé další prvky  
jako v dnes již legendární online předloze. Každý hráč  
se chopí role velitele tankové roty. Hlavní výzvou je  
z desítek karet vybrat ty nejvhodnější a vytvořit z nich 
silnou rotu. Hráči vedou své tanky do boje, brání své 
základny, získávají posily a v případě úspěchu jsou 
odměněni ziskem medailí.

HALALI
Ulovte soupeře v této povedené hře pro dva 
hráče! Hrajte střídavě za zvířata a za lidi a na 
konci hry zachraňte své figurky z lesa.

H r y p r o  r o d i n u

2 8+ 20 min

2–5 10+ 30 min



CITADELA DELUXE
Nová luxusní verze legendární hry Citadela. 
Najdete v ní nejen základní hru, ale i rozšíření 
Temná země a mnoho dalšího.

V každém kole budete vystupovat v jiné roli, 
přičemž budete muset prokázat notnou dávku 
protřelosti. Důmyslným využitím zvláštních 
schopností každé postavy můžete své soupeře 
přelstít a přiblížit se tak  
k vítězství.

Již od roku 2000 přináší tato hra vynikající 
zábavu hráčům v mnoha zemích po celém světě. 
Vyšla už v mnoha jazycích a díky své pestrosti, 
zábavnosti i nárokům na taktickou vyspělost se 
stále těší mimořádné oblibě.

Pokud dáváte přednost skladnější verzi Citadely, 
je tu pro vás stále oblíbená varianta  
v původní malé krabičce.

H r a  p r o  r o d i n u

2–8 10+ 30 –60 min



IQ PUZZLE PRO
Otestujte a posilte své IQ s touto skvělou cestovní hrou! 

Krabička má dva herní plány pro řešení 2D rébusů a třetí pro řešení pyramidy. 

TŘI OŘÍŠKY PRO VEVERKU
Pomozte veverkám s přípravou zásob na tuhou zimu – 
dokážete pohybovat veverkami tak, aby všechny oříšky 
či žaludy skryly do podzemních spižíren? „Tři oříšky  
pro veverku“ je posouvací hlavolam, ve kterém vám  
60 zadání pořádně otestuje mozkové závity.

VESMÍRNÁ MISE
Proveďte vesmírnou loď nástrahami vesmíru. Dokážete bez úhony proletět 
pásem asteroidů? Své navigační dovednosti si důkladně procvičíte a 
prohloubíte v 60 různě obtížných misích této galaktické skládanky.

S m a r t  h r y

NOVINKA

NOVINKA



Vyzkoušejte i další hry 
z řady SMART GAMES!

www.mindok.cz

S m a r t  h r y



Vyzkoušejte i další hry 
z naší nabídky!

www.mindok.cz



Spiel des Jahres – od roku 1979 nejsledovanější anketa společenských her na světě udělovaná ve velmoci 
společenských her – v Německu. Anketa je zaměřena na hry pro širokou veřejnost. Cenu vyhlašuje nezávislá 
porota složená většinou z novinářů.

V roce 2008 získala Agricola zvláštní cenu kritiky pro náročné hráče. Z našich her jsou vítězi této ankety hry 
Carcassonne (2001), Poštovní kurýr (2006), Colt Express (2015), Krycí jména (2016), Kingdomino (2017), Azul 
(2018). Ocenění jsme získali i za hry pro děti – Doba kamenná Junior (2016) a Ice cool: Ledová škola (2017). 

Deutscher SpielePreis – cenu udělují přímo hráči pomocí hlasování. Cenu získávají pravidelně hry zaměřené 
více na náročné hráče. Z našich her se staly vítězi této ankety hry Carcassonne (2001), Agricola (2008), Terra 
Mystica (2013), druhé místo získal Poštovní kurýr (2006), Krycí jména (2016), třetí místo Vikingové (2007) a Colt 
Express (2015). Za rok 2017 cenu získala hra Mars: Teraformace. V roce 2018 zvítězila hra Azul a ocenění pro 
nejlepší dětskou hru získala hra Memoarrr!

Hra roku v České republice je mladá anketa, která má za cíl vyzdvihnout a ocenit hry dostupné v České 
republice. Toto ocenění získaly hry Poštovní kurýr (2007), Agricola (2008), Terra Mystica (2013) a Krycí jména 
(2016). Výsledky za rok 2018 budou vyhlášeny až po vydání tohoto katalogu.

Žebříčky her na www.boardgamegeek.com a www.hrajeme.cz vám mohou také napovědět  
o kvalitách her. Můžete do nich přispět i svým názorem. Do obou žebříčků přispívají spíše náročnější hráči, 
takže hry často velmi zábavné, ale s vyšším podílem náhody, jsou hodnoceny dlouhodobě hůře než hry pro 
náročné hráče.

Hvězda Hrajeme.cz je nová nezávislá herní cena. Odborná porota vyhlašuje doporučené hry každé tři měsíce. 
Z nich pak vybírá tu nejlepší hru za celý rok. Porota sleduje kromě kvality herního mechanismu především 
zábavnost a znovuhratelnost jednotlivých her. Ocenění za rok 2016 získala hra Krycí jména a za rok 2017 hra 
Great Western Trail. V roce 2018 jsou mezi doporučenými hrami Majesty, Master of Orion, Azul, Memoarrr!  
a Queendomino.

Hra
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Jsme vydavatelství moderních společenských her. Jsme tu s vámi již jedenáct let.  
Náš název vznikl z anglických slov mind a OK – protože hraní her udržuje mysl svěží a v pohodě.

Přinášíme vám hry, které nejen zabaví, ale i rozvíjejí pozitivní schopnosti a dovednosti  
využitelné v každodenním životě.

Naše hry lidi sbližují, umožňují jim trávit čas společně a lépe se poznávat.  
Obohacujeme tak životy nás samotných i našich spoluhráčů.

MINDOK založili a tvoří lidé, kteří se hrám a především vám, hráčům, intenzivně věnují.  
Naším hlavním cílem je nejen vysoká kvalita námi vydávaných her, ale především vaše spokojenost.

Nabízíme hry pro všechny skupiny hráčů – od nenáročných her určených pro nejširší veřejnost  
a rodiny s dětmi až po hry pro nejnáročnější hráče, hry pro jednoho hráče i velké skupiny.

Hráčům našich her poskytujeme řadu unikátních služeb.  
Například záruku 100% spokojenosti na některé hry nebo náhradní díly ke všem hrám zdarma.

Kontakt: 
MINDOK s.r.o. 

Korunní 810/104, Budova G,  
101 00 Praha 10

tel: 272 65 66 10, mob.: 737 27 95 88
e-mail: info@mindok.cz

www.mindok.cz

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

Sledujte náš YouTube kanál, najdete na něm  
mimo jiné vysvětlení pravidel jednotlivých her.
www.youtube.com/mindokhry


