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Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, 
velmi rádi Vám odpovíme. 

 
Více informací o hře 

i jiných stejně kvalitních hrách najdete na: 
www.hrajeme.cz

Další veselé hry vydavatelství MINDOK 50
veselých

her
         na cesty



Zábava zacína!
Už ste niekedy cestovali 
s rodičmi v aute a nudili sa 
počas dlhej cesty? Odteraz to 
bude iné! Na kartách z tejto 
škatuľky nájdete 50 veselých 
hier na cesta, ktoré trvanie 
cesty premenia na zábavu.
 
Pravidlá hier nájdete na 

jednotlivých kartách. Vždy si ich pozorne prečítajte a 
riaďte sa nimi. Nebojte sa ani vymýšľať ďalšie, alebo si 
napríklad upraviť odporúčaný čas či počet kôl hry.
 
Buď sami, vo dvojici, v trojici či vo väčšom počte, buď 
spoločne alebo proti sebe, na dlhej či krátkej ceste – tu 
nájdete zaručenú zábavu.
 
Prajeme veľa zábavy s 50 veselými hrami na cesty.
 
A šťastnú cestu!

Prožijte detektivní príbehy! Zábava zacíná!
Už jste někdy cestovali s rodiči v autě a na dlouhé cestě 
jste se nudili? Od teď to bude jiné! Na kartách v této 
krabičce najdete 50 veselých her na cesty, s kterými 
můžete strávit čas cesty velice zábavným způsobem.

Na každé kartě najdete pravidla jednotlivé hry. Vždy si 
je pečlivě přečtěte a řiďte se podle nich. Nebojte se ale 
vymýšlet další, nebo si například upravit doporučený čas 
či počet kol hry.

Buď sami, ve dvou nebo ve třech či více, buďto společně 
nebo proti sobě, na dlouhé či jen krátké cestě – zde 
najdete zaručenou zábavu.

Přejeme mnoho zábavy s 50 veselými 
hrami na cesty.

A šťastnou cestu!
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Zelené historky jsou taju-

plné a zajímavé detektivní 

příběhy. Zároveň je to 

originální společenská hra 

pro 2 a více hráčů.

Zelené historky tě zavedou do tajuplných 

divokých lesů plných dobrodružství. V džungli narazíš 

na podivuhodná zvířata a rostliny, v hustém podrostu 

listnatých lesů to podezřele praská a haraší a v temné 

noci uslyšíš strašidelné zvuky…

Šátrej opatrně v podrostu, sbírej nápovědy, sleduj stopy 

a vylušti hádanku. Pomocí otázek, nápověd a přemýšlení 

přijdeš tajemství na kloub.

pro m
azane  

stopare  

od 8 let

50 dobrodruznych  

hadanek z divokych lesu
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Detektivní hry pro 
děti od 8 let a jejich 
rodiče vhodné 
na prázdniny, na 
dovolenou i do auta.
Rozvíjí logické 
myšlení!


