


DESÍTKA ČESKO
Nová hra z řady Desítka, která se točí kolem naší vlasti. Osvědčený princip tento-
krát postavený na originálních otázkách o České republice.
200 okruhů, 2000 otázek a správných odpovědí z českých luhů a hájů – to vše 
v oblíbeném Smartboxu uloženo tak, abyste hru mohli brát všude s sebou.
Samostatná hra, kterou je možné libovolně kombinovat s původní hrou Desítka.

DESÍTKA JUNIOR
Oblíbená hra Desítka tentokrát ve verzi speciálně 
určené pro hraní s  mladšími hráči. Hra vychází 
z  důvěrně známých principů a  lze ji hrát zcela 
samostatně  – základní hru Desítka potřebovat 
nebudete. Čeká vás nová porce otázek a možných 
odpovědí, nové výzvy, nová porce zábavy zejména 
pro rodiny s dětmi.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

10/8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



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 odpově-
dí. 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.

DESÍTKA: 1. ROZŠÍŘENÍ
Kompletní sada nových okruhů, otázek a odpovědí pro základní 
hru Desítka. Může kompletně nahradit karty ze základní hry, 
nebo je možné je libovolně zkombinovat.

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST
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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 vy-
mýšlení originálních asociací.

Hry na párty

POČET HRÁČŮ

2–7

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST
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NOVINKA

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: 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.

KRYCÍ JMÉNA: DISNEY
Baví vás Krycí jména a zároveň milujete pohádky studia Disney? Pak 
potřebujete právě tuto hru. Můžete hrát ve variantě se slovy i s obrázky.



NOVINKA

BANANAGRAMS
Představujeme geniálně prostou – prostě geniální hru BANANAGRAMS. Co nejrychleji složte písmena do mřížky, 
zatímco se vás ostatní snaží předběhnout! Žádná tužka, papír, herní plán, ani čekání na svůj tah, jen bleskové skládání 
písmenek z banánu, který s sebou můžete vzít kamkoli!
Tato skvělá slovní hra je celosvětovým bestsellerem díky své jednoduchosti, rychlosti a dynamice. Současně se řadí 
mezi vzdělávací hry – rozvíjí slovní zásobu a obecně práci s jazykem. Zábavné a praktické balení je ideální na cesty. 
Pravidla obsahují čtyři varianty pro různé příležitosti, včetně sólové hry.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



NOVINKA

STEZKY TUKANŮ
Nová hra ze stále oblíbenějšího žánru „Flip & Write“. Svižná hra 
s jednoduchými pravidly, která ovšem nabízí dostatek strategických 
možností. Ocení ji jak rodiny s dětmi, tak zkušení hráči.
Tukaní ostrovy jsou plné pozoruhodných tvorů a známek prastarých 
civilizací. Vaším úkolem je vystavět na tomto nepříliš známém souo-
stroví síť stezek, která domorodcům usnadní přesun mezi vesnicemi 
a  umožní jim navštívit co nejvíce místních atrakcí. Ať vyhraje ten 
nejlepší stavitel!

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



KVEDLALOVÉ Z KVEDLINBURKU
Stále oblíbenější hra, která přináší napětí v každém chvíli!
V rolích pokoutních mastičkářů, svérázných léčitelů a alchymistů budete postupně 
losovat ze svého sáčku přísady do léčivých lektvarů, dokud nedojdete přesvědčení, že 
nic lepšího už ze svých zásob neuvaříte. Ale pozor! Jediná kulička sanytru navíc může 
představovat příslovečnou poslední kapku a způsobit výbuch celého vašeho kotlíku!

KVEDLALOVÉ Z KVEDLINBURKU: KOŘENÁŘKY
Rozšíření přináší herní materiál pro pátého hráče. 
To však není všechno! Do hry vstupuje nová přísada, 
čertovo kvítí, obří dýně a  6 nových knih receptur, 
tedy spousta novinek. Kdo není v lektvarech pečený 
vařený, může využít rady tří nových pomocnic: babek 
kořenářek.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4(5)

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz

D
O

PORUČU

JE



NOVINKYJURSKÁ SVÁČA A JURSKÁ VÉČA
Série dvou dětských her s unikátně provedenými figu-
rkami.
Každá hra samostatně pro 2 hráče, která lze navíc 
zkombinovat do týmové hry pro až 4 hráče.
Mladí brontosauři ze všeho nejraději pojídají šťavnaté 
lístečky na pastvinách, kde bydlí. K  vítězství musíte 
svým týmem brontíků sežrat více lístečků než soupeř – 
nebo povolat hrozivého T ‑rexe, aby soupeřovy brontíky 
zaplašil!
Mladí triceratopsové ze všeho nejraději okusují lístky 
na pastvinách, kde bydlí. Dokonce rádi pořádají soutě-
že, který tým topsíků dokáže lístečků sníst víc. Pokud 
se ovšem do hry nevloží nebezpečný velociraptor, 
schopný všechny nebohé topsíky úplně zaplašit!

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

2(–4)

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



NOVINKA

ÚTĚK Z BLÁZINCE
Nejrozsáhlejší úniková hra v češtině. Obsahuje 10 příběhů, které jsou 
mezi sebou zajímavě provázané, minimálně 10 hodin intenzivní zába-
vy se zajímavými hádankami.
Jednotlivé příběhy je možné hrát samostatně, nebo postupně, jako 
jeden velký příběh. Žádná část herního materiálu se při hraní nezničí 
a vše je možné hrát opakovaně.
Otevřete oči a  zjistíte, že jste v  chladné a  temné cele. Bohužel se 
vám to nezdá: vlastní bratr vás nechal zavřít do téhle pekelné psychi-
atrické nemocnice. Tahle zrada vás bolí, ale na zhroucení nemáte čas. 
Musíte se dostat ven, a  to rychle. Plán zní jednoduše: sebrat svou 
osobní složku a  najít cestu do přízemí a  pryč z  pozemku blázince. 
Uniknout včas ale nebude vůbec jednoduché…

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST



NOVINKA

KOMU ZVONÍ TRAMVAJ
Párty hra o morálních dilematech a vraždící tramvaji.
Hra založená na ilustracích oblíbeného webkomiksu 
Cyanide & Happiness.
Jeden hráč je řidič tramvaje a musí se rozhodnout, kte-
rou ze dvou kolejí vyšle nezastavitelnou tramvaj, čímž 
zabije všechny po trati. Ostatní hráči se rozdělí na dva 
týmy a budou se snažit řidiče přesvědčit, aby ušetřil 
jejich kolej a zabil všechny na té druhé koleji.
Skvělá hra pro všechny fanoušky Cards against Huma-
nity nebo Výbušných koťátek.
Týmy se pro každé kolo hry mění, každý si zažije 
i úlohu řidiče tramvaje.

Párty hra

POČET HRÁČŮ

3–13

VĚK HRÁČŮ

15+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



MARS: TERAFORMACE
Meziplanetární korporace soutěží v přetváření Marsu na obyvatelnou plane-
tu. 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!

MARS: ROZŠÍŘENÍ
Pět různorodých rozšíření, která přinášejí do hry řadu nových prvků.
Teraformujte další oblasti povrchu Marsu a dokonce i Venuši. Posilte svoji 
korporaci ještě před začátkem hry. Vysílejte obchodní flotily k okraji sluneč-
ní soustavy. Rozšíření Neklid přináší do hry globální události a také vysokou 
politiku.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

90–120 min
NÁROČNOST
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NA KŘÍDLECH
Celosvětově jedna z  nejlépe hodnocených her let 2018 a  2019. Vítěz ceny 
Kennerspiel des Jahres 2019. Neuvěřitelně zajímavá kombinační hra s jedineč-
ným grafickým zpracováním.
Budete představovat nadšené ornitology, pozorovatele ptactva, badatele a sbě-
ratele, snažící se přilákat do své voliéry co nejúžasnější ptačí exempláře.
Voliéra zahrnuje tři různé biotopy a každý pták pomůže rozvinout vaši ptačí zoo 
v určité oblasti: shánění potravy, snášení vajec a získávání nových přírůstků 
do voliéry.

NA KŘÍDLECH: PERUTĚ EVROPY A OPEŘENÁ OCEÁNIE
Sýkora, vrána, kos, čáp či volavka. Díky evropskému rozšíření můžete své volié-
ry konečně zabydlet i ptáky, které potkáváte v parku či pozorujete z okna svého 
domu. V  Oceánii naopak najdete nejzvláštnější 
ptáky světa a nektar, novou „žolíkovou“ potravu.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST
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NOVINKA

KRONIKA ZLOČINU
Vžijte se do role člena týmu vyšetřovatelů v  současném Londýně. Právě jste 
opustili kancelář vrchního inspektora. V  Hyde Parku byla nalezena mrtvola 
mladé dívky a šéf vám případ přidělil. Vypadá to jako běžná rutina, ale něco vám 
na celé věci nehraje. Vydejte se na místo činu a začněte vyšetřovat!
Kronika zločinu je kooperativní hra, v  níž řešíte zapeklité detektivní případy. 
Pomocí unikátní technologie Scan & Play, která propojí zážitek z deskové hry 
s hrou digitální, se vám otevře řada poutavých příběhů.

KRONIKA ZLOČINU: NOIR
První rozšíření hry Kronika zločinu. Vyřešte zapeklité případy ve stylu Noir.
Jste Sam Spader, soukromý detektiv, který vždy odhalí pravdu… každému, kdo 
za ni zaplatí. Los Angeles těsně po druhé světové válce ovšem není dvakrát 
přívětivé místo.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

90 min
NÁROČNOST
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NOVINKA

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 samo-
statně, nebo dohromady s Kingdominem.

DRAGOMINO
Samostatná hra z rodiny Kingdomino určená 
především malým hráčům. Prozkoumejte 
rozličné krajiny Dračího ostrova, objevujte 
dračí vejce spojováním krajin a najděte více 
dračích mláďat než soupeři!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+ (5+)

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST
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NEMESIS
Hra s detailně zpracovanými figurkami pro 1–5 hráčů o přežití v kos-
mické lodi infiltrované nepřátelskou životní formou.
Pravidla jsou koncipována s  důrazem na atmosféru plnou blafování, 
předstírání, obviňování, ale i  spolupráce  – zkrátka všeho, co patří ke 
kultovním hororovým sci ‑fi příběhům.
Posádka se probouzí z hibernace. Palubní AI hlásí kritický stav, loď není 
bez servisního zásahu schopna dalšího letu. Vaším úkolem je najít po-
škození, loď opravit a bezpečně se s ní vrátit na Zemi. Je tu však potíž: 
jeden člen posádky byl nalezen mrtev. Někdo násilím otevřel jeho hiber-
nační kóji a udělal mu díru do hrudníku.
Aby toho nebylo dost, je z útrob lodi slyšet podivný šramot nepřipomína-
jící nic, co jste kdy v životě slyšeli. Budete tváří v tvář nepředstavitelné 
hrůze dál věřit ostatním členům posádky?

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

14+

DOBA HRANÍ

120 min
NÁROČNOST
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NOVINKA

LEGENDY ZÁPADU
Unikátní hra, ve které sami vytvoříte úchvatné příběhy z prostředí 
Divokého západu.
V této hře se ujmete rolí slavných historických postav a budete se 
snažit proslavit se mnoha různými způsoby: udržováním zákona 
a pořádku, honáctvím dobytka, hledáním zlata, chytáním zločin-
ců, ale i pitkami, karbanem, okrádáním pocestných, bankovními 
loupežemi, pašováním dobytka a plněním rozmanitých úkolů. Mož-
nosti jsou téměř neomezené.
Ovšem pamatujte – průměrní nikoho nezajímají. Do historie ve-
jdou jen ty největší legendy!

LEGENDY ZÁPADU: ROZŠÍŘENÍ
Tři rozšíření pro ještě intenzivnější herní 
zážitek.
Užijte si nové příběhové karty, nové posta-
vy, unikátní legendární předměty a spous-
tu dalších věcí.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

120 min
NÁROČNOST
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AZUL: VITRÁŽE SINTRY
Nová hra, která navazuje na celosvětově proslavenou hru Azul. Během šesti kol hry hráči získávají barev-
né dílky skla a vytvářejí z nich co nejlépe hodnocené vitráže.

AZUL: LETOHRÁDEK
Nejnovější přírůstek do rodiny her AZUL. Čeká vás nejkomplexnější hra celé řady, kterou si skvěle užijí 
i náročnější hráči.

AZUL: KŘIŠŤÁLOVÁ MOZAIKA
Rozšíření hry Azul: Křišťálová mozaika ještě umocňuje zážitek ze základní hry. Kromě nových herních 
plánů nabízí přehlednější a ještě lépe vypadající hru.

AZUL
Krásná, barevná, svižná hra pro rodinu, která posbírala 
po celém světě celou řadu ocenění. Vítěz nejprestižněj-
ší 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 nejkrás-
nější mozaiku pro královský palác a užijte si nejlepší 
hru roku 2018!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

40 min
NÁROČNOST
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LAMA
Opravdu jednoduchá karet-
ní hra, která si svojí origi-
nalitou vysloužila nominaci 
na ocenění Spiel des Jahres.
V  této barevné hře se sna-
žíte co nejrychleji zbavit 
všech karet z  ruky. Pokud 
právě nemůžete kartu za-
hrát, musíte se rozhodnout: 
Vzdám to hned, nebo si do-
beru kartu, kterou (doufám) 
budu moci vyložit později?
Zůstanou ‑li vám karty 
v  ruce, dostanete trestné 
body v  podobě žetonů. 
Pokud se zbavíte všech 
svých karet, můžete naopak 
jeden žeton vrátit. Vítězí 
hráč, který nasbírá trest-
ných bodů nejméně.

KRABČÁCI
Rychlá a svižná karetní hra 
o hrabání hranatých ptáčků. 
Už jste viděli hranaté ptáč-
ky na kartách této hry? Jsou 
neuvěřitelně roztomilí.
V  krajině spatříte hejna 
ptáků, kteří jen tak lelkují 
na drátech elektrického 
vedení. Pak se zničehonic 
zvednou, zavládne chaos 
a  ptáčci se promíchají. 
Pomozte jim najít cestu do 
toho správného hejna!
Vašim cílem je pomocí 
pokládání karet na stůl 
pochytat ptáčky a  sestavit 
z  nich co největší hejna. 
Zvítězí ten, kdo nasbírá dvě 
trojice stejných, nebo sedm 
různých ptáčků.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



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 na-
jdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a vždy také 
několik zajímavostí.

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST





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

Celá řada „barevných“ historek 
pro děti již od osmi let nabízí stra-
šidelné příběhy s duchy, hádanky 
z  hlubin moře či příběhy určené 
rytířům a princeznám.

Hry na párty

POČET HRÁČŮ

2–10

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



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!

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



ZBODNI SALÁT
Rychlá a zábavná hra pro celou rodinu. 
Je v ní přes 100 způsobů, jak získávat 
body! Každý může sledovat jinou stra-
tegií a každá partie je jedinečná!
Dobírejte kombinace bodovacích karet 
a zeleniny z neustále se měnícího trhu.
Smíchejte zeleninu a  její bodování 
a zbodněte ten nejvýživnější salát!

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



ODYSEA: SPOLEČNĚ K DEVÁTÉ PLANETĚ
Hra s úplně novým neokoukaným principem kooperativní „štychové“ hry.
Vítěz ocenění Kennerspiel des Jahres (Hra roku pro náročné hráče) 2020.
Hledáme astronauty! Podle vědců se na samotném okraji naší Sluneční sousta-
vy nachází záhadná devátá planeta. Přes veškeré jejich snahy se jim však zatím 
nepodařilo získat nevyvratitelný důkaz o její existenci. Přidejte se k vzrušující-
mu vesmírnému dobrodružství a zjistěte, zda jsou tyto teorie pouhým sci ‑fi, či 
zda objevíte devátou planetu.
Na cestě napříč Sluneční soustavou čeká 50 různých misí. Uspějete pouze 
v případě, že dokážete spolupracovat jako tým. K překonání výzev a splnění va-
šeho úkolu bude nezbytná komunikace, ale ve vesmíru může vše být náročnější, 
než se na první pohled zdá…

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



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 druži-
níky. Někdy se vyplatí soupeřit, jindy spolupracovat.
Hra je držitelem prestižních ocenění Spiel des Jahres a Deutscher SpielePreis za rok 2001.

CARCASSONNE SAMOSTATNÉ VARIANTY HRY
Tematicky zaměřené samostatné hry, ve kterých se vydáte do africké savany, zahrajete si na lovce 
a sběrače, zažijete dobrodružství ze světa Star Wars, nebo budete skládat krajinu s dětmi již od 4 let.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

35 min
NÁROČNOST



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



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!

KOČIČÍ KLUB: KRABICE PAMLSKŮ
Ještě roztomilejší rozšíření k té nejroztomilejší hře o kočkách. Vaše 
kočky nyní mohou bydlet v krabicích, krmit se pamlsky a zažívat další 
roztomilé věci. Kočičí klub teď také můžete hrát až v šesti hráčích!

Hra
jeme.cz

D
O

PORUČU

JE

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



OSTROV KOČEK
Hra, v  níž budete klást dílky koček do čtvercové sítě a  vybírat karty 
z kolující nabídky. Možnost sledovat různé strategie přinese výzvu i zku-
šeným hráčům, hra však nabízí také sólovou variantu a  zjednodušený 
režim pro rodinné hraní.
Jste ušlechtilí zachránci prastaré populace divokých koček z  jejich 
domovského ostrova, k němuž míří obávaný arcimág Veth Černoruký. 
Každou kočku představuje unikátní dílek. Vy musíte vymyslet, jak jich 
na loď naložit co nejvíce a  pokud možno přitom udržet kočičí rodiny 
pospolu.
Budete muset své zdroje vynakládat uvážlivě, bedlivě zkoumat ostrov 
pomocí karet objevů, zachraňovat kočky, hledat poklady, přátelit se 
s mystickým plemenem oshaxů a plnit nejrůznější úkoly. Každý z nich 
vám může přinést body, stejně jako dobře naložená loď s rodinami po-
hromadě!

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

60–90 min
NÁROČNOST



OBLUDÁRIUM
Nejrenomovanější lovci a krotitelé oblud ze všech koutů světa zalo-
žili veleslavné putovní varieté, aby své exotické úlovky předváděli 
veřejnosti. Každý rok přijmou mezi sebe jen jednoho nováčka – toho, 
kdo za 4 sezóny naloví nejpůsobivější obludárium!
Obludárium je hra s vybíráním karet z kolující nabídky, v níž hráči 
shromažďují karty různých krajů a tamních oblud, najímají si talen-
tované pomocníky a plní své vlastní tajné úkoly.
Hráči získávají body za ulovené obludy, splněné úkoly a  ušetřené 
tolary. Ten hráč, jemuž se během čtyř loveckých sezón podaří na-
shromáždit nejpůsobivější a  nejvýdělečnější obludárium, se stane 
vítězem hry.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz
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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 origi-
nálním 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.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST

HVĚZDA

Hrajeme.c
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Série asymetrických her hra pro dva hráče s  odlišnými úkoly, 
které je možné navzájem kombinovat. Vyzkoušejte si všechny 
možné duelové kombinace s  detailně propracovanými miniatu-
rami!

DRAKO: DRAK A TRPASLÍCI
Mladý červený drak dlouho pustošil celé okolí, ale skupině chrab-
rých trpasličích válečníků se podařilo zahnat ho do pasti a  jeho 
osud se zdá být zpečetěn. Trpaslíci však vědí, že lov zdaleka není 
u konce. Nemilosrdná bitva začíná!

DRAKO: ZLOBŘI A RYTÍŘI
Dva krutí zlobři už roky trápí pocestné v horském průsmyku. Král 
vypsal odměnu na jejich hlavy a skupinka hrdinných rytířů se vy-
dala zkusit své štěstí. Podařilo se jim netvory vypátrat v  jejich 
skrýši na nepřístupné planině a chystají se k útoku. Vtom je zlobři 
zvětřili!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



ODHODLANÍ: NORMANDIE
Unikátní válečná hra s  jednoduchými pravidly. Svižná hra s  vyváženým prvkem taktiky 
a vlivu náhody.
V průběhu hry se chopíte velení čety pěchoty, s níž podniknete několik misí, ve kterých 
budete obsazovat klíčové cíle a bojovat za jejich udržení.
V každém scénáři bude jeden z hráčů velet četě americké armády a druhý povede četu 
armády německé. Boj se bude pokaždé odehrávat v  jiném terénu a  bude na vás, jak ho 
využijete ke svému prospěchu.
Svoje jednotky budete ovládat tak, že budete hrát karty ze svého balíčku. Časem však utrpí-
te i ztráty. Budete potřebovat posily – budete muset do balíčku získávat karty nové.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45–60 min
NÁROČNOST



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.

BYSTROOČKO
Rychlá otáčecí postřehová 
hra pro celou rodinu, která 
přináší úplně nový herní me-
chanismus.
Karta s obrázkem vám napoví, 
který symbol hledat. Pak už 
zbývá jen co nejrychleji točit 
kolečkem a v okénku hledej-
te stejný symbol, jako je na 
kartě. Za každé vyhrané kolo 
získá hráč kartu jako bod.
Hra obsahuje 6  samostat-
ných variant určených pro 
různé typy hráčů. Hra pak 
nepracuje pouze s  obrázky, 
ale například i s písmeny a se 
slovy.

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

5+

DOBA HRANÍ

5 min
NÁROČNOST



ZACHRAŇTE 
PŘÍŠERKY
Krásná a  skvěle vymyšlená, 
původní česká hra pro děti.
Na Javůrkové ulici se otevřel 
kouzelný portál a  překvapení 
místní obyvatelé pozorují 
z  oken skupiny příšerek. 
Roztomilých příšerek. Příšer-
čích mláďátek. Úřady zoufale 
hledají někoho, kdo by se o ně 
postaral, než objeví způsob, 
jak je navrátit zpět do domov-
ské dimenze. Ujmete se jich?

CHYŤ LVA
Desková hra pro dva hráče 
s  jednoduchými pravidly, ale 
spoustou strategických roz-
hodnutí, která rozvíjí logické 
myšlení.
Herní plán je rozdělený na 
pouhých 12 polí a  každý hráč 
má jen 4 různé hrací kameny 
představující zvířátka. Hru se 
naučíte opravdu rychle, jelikož 
jsou na každém zvířátku tečky, 
které ukazují, jakým způsobem 
se pohybuje. Hrací kameny jsou 
ze dřeva, jsou tedy vhodné pro 
děti, hra však není určena pouze 
pro ně.

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

5+

DOBA HRANÍ

5 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

Hra
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MAŠKARNÍ BÁL
Jedinečná hra se skrytými identitami. Skvěle funguje, jak jako rodinná 
hra, tak jako párty hra.
Jedna z  nejkrásněji graficky vyvedených her, ve které grafika skvěle 
podtrhuje pohádkovou atmosféru. Využijte své dedukční a  blafovací 
schopnosti. Odhalte identitu ostatních a zůstaňte co nejdéle zamasko-
vaní.
Poštovní holubi roznášejí po celé pohádkové říši pozvánky na maškarní 
bál, který pořádá Zvíře na svém hradě. I  vy jste jedním ze šťastných 
pozvaných. Jakmile však nastane napjatě očekávaný večer a vy projdete 
začarovanou hradní branou, náhle se proměníte v  jiného přítomného 
hosta. Zdá se, že Zvíře na dnešní večer plánuje nezapomenutelnou hru 
převleků a záhad!

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20–40 min
NÁROČNOST



PATCHWORK
Nejen šikovné švadlen-
ky mají nyní jedineč-
nou možnost vytvořit 
během chvilky ze 
zbytků látek a  záplat 
tu nejkrásnější a  nej-
hodnotnější přikrývku. 
Taková práce však vy-
žaduje kromě spousty 
píle a  času především 
úsporné nakládání se 
zásobou knoflíků. Se 
svou přikrývkou do-
sáhne zaslouženého 
vítězství ten, kdo chyt-
ře zvolí a nejlépe zkom-
binuje vybrané záplaty.

MANDALA
Ponořte se do světa 
mandal, věčného cyklu 
života, smrti a znovuzro-
zení
V  této krásné hře pro 
dva hráče budete po-
mocí karet barevných 
písků sestavovat man-
daly a  následně je zase 
rozebírat. Při rozebírání 
mandal budete vytvářet 
svou sbírku karet, které 
pro vás budou mít různé 
hodnoty. Komu se poda-
ří nasbírat karty s vyšší 
hodnotou, zvítězí.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



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!

PLAY! GOLD
Chyťte se nejnovějších trendů v oblasti 
sociálních sítí a  staňte se hvězdou in-
ternetu. Užijte si nové crazy challenge, 
vědomostní otázky ze světa internetu 
a mnoho dalšího.
Rozjeďte další level nejbláznivější stolní 
hry ever!

Hry na párty

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30–60 min
NÁROČNOST



NINJA KARTY: 
POŠLI TO DÁL
Staňte se tajným agentem 
a šiřte radost i zábavu, intrikujte 
a hrajte si s veřejností!
Interaktivní hra, která otes-
tuje 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.

SEDM DRAKŮ
Rychlá karetní hra plná zají-
mavých překvapení. Skvělá 
zábava, kterou si užijete s  ro-
dinou i  s  přáteli. V  tajemném 
údolí uprostřed majestátních 
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 údo-
lím. Propojte sedm karet svého 
draka dříve, než se to podaří 
vašim protihráčům!

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–7

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

?
NÁROČNOST



MACHI KORO
Celosvětově úspěšná ro-
dinná hra, která kombi-
nuje využití karet a kos-
tek. Kdo postaví nejlépe 
prosperující město?
Rozhodnete se nejdříve 
vybudovat více menších 
staveb, nebo raději ně-
jakou větší? Dejte ale 
pozor, aby vás pomocí 
svých staveb o  cenné 
zdroje nepřipravili sou-
peři!
Rozšíření VELKOMĚSTO 
posouvá hru směrem 
k  náročnějším hráčům. 
Nejdříve je potřeba posta-
vit radnici a poté můžete 
pokračovat s  řadou dal-
ších zajímavých staveb.

KARTY MRTVÉHO 
MUŽE
Dobrodružná karetní hra s  pi-
rátskou tématikou. V  této hře 
budete pokoušet své štěstí v roli 
piráta snažícího se nahroma-
dit co největší lup. Ale pozor! 
Budete ‑li příliš chamtiví, přijde-
te o všechno.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



ZEMĚ
ZEMĚ  – modrá planeta 
a  domov nás všech. 
Chcete se o ní dozvědět 
spoustu zajímavých 
informací? V  této hře 
máte skvělou příleži-
tost!
Hra ZEMĚ vás provede 
po řadě nejzajímavěj-
ších míst naší planety 
a k vítězství vám může 
pomoci dobrý odhad 
a také trocha štěstí.

ZEMĚ NA 
CESTÁCH
Samostatná hra a záro-
veň rozšíření k původní 
velké hře ZEMĚ. S  no-
vými pravidly, dynamič-
tějším průběhem hry 
a  větší interaktivitou 
nabízí tato hra nový 
pohled do světa ZEMĚ.

FAUNA
Vzdělávací hra, ve které najde-
te téměř všechno o  zvířatech. 
360 zvířat čeká na to, abyste 
správně určili nebo odhadli 
jejich váhu, délku, délku jejich 
ocasu a výskyt na mapě světa. 
V  roce 2009 byla Fauna jako 
vůbec první hra se znalostním 
prvkem v  historii nominována 
na cenu Spiel des Jahres v Ně-
mecku.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45–60 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45–60 min
NÁROČNOST



PORT ROYAL
Napínavá karetní hra z prostředí obchodníků a pirátů v Karibiku! Hru si užijete jak s ro-
dinou 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 KONTRAKT přicházejí do hry nové úkoly a postavy. Obsahuje také koo-
perativní variantu hry a hru pro jednoho hráče.
Druhé rozšíření hry DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ 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!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20–50 min
NÁROČNOST



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.

DUCHOVÁ V KOUPELNĚ
Hra nabídne pět nových předmětů. Můžete ji buď hrát samostatně, nebo zkombinovat 
s DUCHEM!

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.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



DOBA KAMENNÁ
Doba kamenná je doba kamen-
ná a  rozhodně to není doba 
jednoduchá!
Unikátní systém využití hodu 
kostkami, který přináší skvělou 
zábavu.

DOBA KAMENNÁ: 
STYLOVĚ K CÍLI
je rozšíření, které přinese do hry 
novou surovinu, další karty, budo-
vy i více možných akcí a můžete si 
hru zahrát až v pěti hráčích.

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!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60–90 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

5+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz

D
O

PORUČU

JE



CITADELA
V této legendární hře budete v každém kole vystupovat v jiné roli, přičemž musíte 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.

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

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30–60 min
NÁROČNOST



ŘADA DĚTSKÝCH 
HER
Série krásných dětských her pro 
chytré děti a jejich rodiče. Skvě-
lé hry pro děti už od 3 let.
Klasické i  kooperativní hry, ve 
kterých vyhrajete, jen když bu-
dete spolupracovat.

KOČKA KARLA
Skvělá postřehová hra s  dřevě-
ným 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?

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

2+

VĚK HRÁČŮ

3+

DOBA HRANÍ

10 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

3–6

VĚK HRÁČŮ

4+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz

D
O
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RYTÍŘ KLOUZEK
Zlí padouši obsadili naše krásné království a uvedli ho do strašného cha-
osu! Musíte království zachránit, a to hned! Společnou rukou proveďte 
chrabrého rytíře Klouzka celým dobrodružstvím plným zvratů, nástrah 
a překážek až do cíle.
Proveďte rytíře celou trasou na každé mapě od startu k cíli tak, aby se 
vyhnul všem pastím, překážkám a nástrahám. Trasu určuje stezka vy-
značená světlou čarou. Pokud se vám podaří dorazit až do cíle poslední 
mapy s alespoň jedním zbývajícím životem, vyhráli jste.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

15–45 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz
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Smart hry



VYZKOUŠEJTE VŠECHNY HRY 
Z ŘADY SMART GAMES!

WWW.MINDOK.CZ



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.
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). V roce 2019 byla 
nominována na hlavní cenu hra Lama. Ocenění nejlepší hra pro náročné hráče získaly v roce 2019 hra Na křídlech a v roce 2020 hra Odysea.

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) 
a Krycí jména (2016). V posledních třech letech vítězily pouze hry z naší nabídky. Za rok 2017 cenu získala hra Mars: Teraformace. V roce 
2018 zvítězila hra Azul a v roce 2019 hra Na křídlech.

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), Krycí jména (2016) a Krabčáci (2019).

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 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. Toto ocenění zís-
kaly hry Krycí jména (2016), Great Western Trail (2017) a Plyšová hlídka (2019). Od roku 2019 získaly doporučení hry Legendy Západu, 
Nemesis, Obludárium, Kvedlalové z Kvedlinburku, Rytíř Klouzek, Zachraňte příšerky, Na křídlech, Azul: Vitráže Sintry, Kočičí klub, Hadara 
a Kronika zločinu.

Hra
jeme.cz

D
O

PORUČU

JE

HVĚZDA

Hrajeme.c
z



Jsme vydavatelství moderních společenských her. Jsme tu s vámi již třináct 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: 272 656 610, mob.: 737 279 588
e ‑mail: info@mindok.cz

www.mindok.cz

mindok.cz 

/hry.mindok 

/_mindok_


