
MENU HER



Vědomostní hry

Svět
Vědomostní otázky z celého světa, rozdělené 
do kategorii podle světadílu.

2-6 45+ minut 12+

12+45+ minut2-6

Česká republika leží v Evropě a ta je naším 
domovem, ale jak dobře ji známe?

Evropa

45+ minut2-6

Zábavná hra pro fanoušky filmové i televizní 
zábavy. Jak dobře známe české filmy, seriály 
a televizní pořady?

Český film

12+



4+20+ minut2-6

Hra která prověří znalosti Večerníčkových 
postav a příběhů. Hra pro celou rodinu při 
níž si užijete zpěvu, malování a pantomimy.

Večerníček

Vědomostní hry

10+30+ minut2-6

Pobavte se se svojí rodinou a přáteli a 
otestujte si své znalosti z různých oblastí 
našeho života.

Naše století

12+45+ minut2-6

Ponořte se do světa úspěšných filmů, z nichž 
mnohé byly ověnčeny Oscary. Do hry jsou 
zařazeny fotky z filmů, a tak máte možnost 
si zavzpomínat na známé filmové scény a 
vybavit si jména vašich oblíbených herců.

Světový film



8+45+ minut2-4

10+45+ minut2-6

8+15+ minut2-8

Další verze společenské hry Monopoly. 
Investujte do nemovitostí, nakupujte domy 
a hotely a zlepšujte svůj životní styl. První 
milionář vyhrává.

Monopoly millionaire

Hra při které nakupujete, ale i prodáváte 
koně a služby s nimi spojené. Vítězí hráč s 
největším majetkem.

Dostihy a sázky

Na divokém západě zuří nekonečná bitva 
mezi zákonem a bandity. Jsi statečný a máš 
odvahu vzít osud do svých rukou?

Bang! Kostková hra

Strategické hry



8+30+ minut2-6

V napínavé hře pro celou rodinu se 
budete snažit dopátrat viníka vraždy. K 
jeho odhalení vás zavede jedině kladení 
správných otázek.

Cluedo

12+45+ minut2-5

Fronta
Tato hra je o realitě každodenního života na 
sklonku komunistického režimu. Nakupujte 
s vaší rodinou v různých obchodech různé 
zboží dle seznamu. Háček je ale v tom, že 
obchody jsou prázdné. 

Strategické hry



Pokuste se spoluhráčům popsat a vysvětlit 
slova, ze kterých se budete červenat a 
uvedou vás do rozpaků. 

18+30+ minut4+

Párty Alias mládeži nepřístupno

18+45+ minut4+

Zvítězí ženy nebo muži? Nebude to tak 
snadné, ženy vysvětlují slova z mužského 
světa a muži slova ze světa žen. Poznejte 
svět svých protějšků.

Párty Alias ženy versus muži

11+45+ minut4+

Vsaďte si na protihráče, že nedokáží splnit 
určitý úkol, nebo selže slovní zásoba a 
paměť.

Párty Alias velká sázka

Párty hry



15+60+++ minut2-8

Soudruhu nezlob se! 

10+15+ minut2-8

Obrňte se trpělivostí a staňte se generálním 
tajemníkem, který musí nahromadit koruny 
a vyměnit za valuty a prchnou do Brd. 

Dva týmy spolu soupeří o prvenství v 
úspěšném kontaktování všech svých agentů. 
Hlavní špióni předkládají jednoslovné 
indicie pro skupinu slov zobrazených na 
stole. Spoluhráči musí uhodnout slova své 
barvy a vyhnout se slovům patřící soupeřovi.

Krycí jména

12+60+ minut4+

Další verze populární hry Activity. Přináší 
spoustu nových úkolů. Krom známého 
slovního popisu, kreslení a pantomimy 
přibývá nový způsob předvádění pomocí 
zvuků.

Activity special

Párty hry



15+30+ minut3-5

Tipni si! Známe se?  
Víte, kolik vašich spoluhráčů při luxování 
vysává i pavouky? Dozvíte se o svých 
spoluhráčích první poslední.

Párty hry

12+30+ minut2-6

Víte jak dlouho spí žirafy, nebo do jaké výšky 
dorostl nejvyšší člověk na světě? Pokud ne, 
nevadí. Stačí si jen tipnout.

Tipni si!

12+30+ minut2-6

Každá správná lež má v sobě zrnko pravdy. 
Tipněte si zdali se jedná o pravdu nebo lež 
a vsaďte si kolik spoluhráčů na tom bude 
stejně jako vy.

Tipni si! Pravda nebo lež



Párty hry

18+30+ minut3-6

Víte, kolik vašich spoluhráčů nikdy nebylo 
nevěrných? Dozvíte se o 
svých spoluhráčích pěkné pikantnosti.

Tipni si! Známe se? 18+

18+30+ minut2-8

Harašeníčko
Dámy i pánové jistě ocení zajímavé úkoly, 
které jsou pro ně v této hře připraveny.

18+15+ minut2-4

Člověče, nezlob se! hrál snad opravdu každý. 
Zkoušeli jste ale hru, ve kterém mají figurky 
podobu skleněných panáků? Každou 
vyhozenou figurku si doslova vypijete! A 
kvůli tomu se přece zlobit nebudete…

Člověče na ex!



Párty hry

8+30+ minut3-6

Dixit je rodinná společenská hra na 
vypravěče. Komunikační hra při které 
musíte zapojit svou fantazii. Je vhodná pro 
děti i dospělé.

Dixit

18+30+ minut2-7

Flaška
Účelem této hry je zábava a výcvik životních 
profesionálů, kteří si umějí užívat každý 
den plnými doušky. 

5+30+ minut1+

Soubor her
Obsahuje 300 různých variant her pro hráče 
různého věku.



8+15+ minut2+

Tajuplné a detektivní příběhy z řady černých 
historek, které tě zavedou do tajuplných 
divokých lesů plných dobrodružství.

Zelené historky z divokých lesů

12+15+ minut2+

50 příběhů z období prázdnin. Opět jen jeden 
zná pravdu a ostatní musí zjistit co se stalo.

Černé historky prázdninové příběhy

15+15+ minut2+

50 žhavých příběhů lásky a vášně. Jen jeden 
z vás zná celou pravdu, ostatní se k ní musí 
dopátrat.

Černé historky zločin a sex

Karetní hry



10+20+ minut2-8

Budete loupit a nečekaně přepadat bohaté 
fregaty plné zlata a drahokamů. Starat se o 
své obchodní lodě a včas je dopravit bezpečně 
do přístavu. Budete mást protihráče i kout 
pikle se spoluhráčem v týmové hře.

Piráti

10+20+ minut3-6

Zábavná karetní hra při které musíte 
zachránit všechny svoje kachny a 
zlikvidovat všechny soupeřovi kachny.

Střelené kachny

8+15+ minut2+

Obrň se proti duchům noci a nezapomeň na 
česnek. Strašidelné úkazy odhalíš pomocí 
otázek a logického myšlení. Bílé historky 
jsou pro děti i dospělé.

Bílé historky o nadpřirozených jevech

Karetní hry



8+30+ minut3-6

Jednorožci jsou majestátní a elegantní 
stvoření, ale je jich moc! Začíná lovecká 
sezóna a tvým úkolem je jich ulovit co nejvíc.

Sejmi jednorožce

Karetní hry

10+15+ minut1+

Mozkovna - logické hádanky
Logika, nad kterou se vám zavaří mozek. 
Proč je všechno tak jasné poté, co se dozvíte 
správnou odpověď? Hádanky z této hry vám 
opravdu nedají spát!

10+20+ minut3-5

Blue Banana je postřehová hra. Jde o to co 
nejrychleji nalézt kartu, která zobrazuje 
správnou barvu či správný předmět, nikdy 
se však nedočkáte obojího.

Blue banana



8+30+ minut3-5

Ve hře Divočina se stanete šamanem v kraji, 
kde příroda bují a zvířectvo se prohání, kam 
oko dohlédne. Vaším úkolem bude zajistit 
pro svůj kmen dostatek síly a hojnosti tím, 
že přilákáte co nejvíce z podivných tvorů, 
kteří okolní krajinu obývají.

Divočina

Karetní hry

12+5+ minut1+

IQ fitness
Procvičíte si logické uvažování a zaměstnáte 
se nejrůznějšími úlohami; na intelektuální 
souboj můžete vyzvat i členy rodiny či 
přátele. Pokud si s nějakou úlohou nebudete 
vědět rady, nemusíte zoufat. Karty obsahují 
řešení.



5+45+ minut2-4

Scrabble je léty prověřená klasika, která 
rozšíří vaší slovní zásobu.

Scrabble

5+45+ minut2-4

Zábavná hra se slovy pro děti i dospělé.
Kris kros

Logické hry

6+10+ minut2

Logik
Tradiční logická hra pro dva hráče, 
která skvěle trénuje logické uvažovaní, 
představivost a schopnost kombinace. 



16+60+ minut3-5

Nové čtyři napínavé scénáře. I tady budete 
„uvězněni“ a musíte „uniknout.“ Kódy 
nacházíte řešením hádanek a rébusů. 
Používejte mozek! Nezbytná je také týmová 
práce, dostatečná komunikace, dobré 
nápady, tvořivost, logika a smysl pro detail!

Escape room úniková hra 2

16+60+ minut3-5

Hra obsahuje 4 unikátní místnosti, které 
otestují vaše mozkové laloky. Pomocí 
obrázků, slov, klíčů, tvarů, map a mnohého 
dalšího se budete snažit vyluštit každou ze 
tří úrovní v každé únikové místnosti.

Escape room úniková hra

Únikové hry

16+90+ minut1-4

Adventure Monochrome a.s.
Vloupali jste se do biotechnologické 
společnosti a máte ukrást záhadný vzorec, 
ale jak to udělat, aby vás nechytili? Jak to 
celé dopadne, záleží jen na vás, ale to, co zní 
zpočátku naprosto neškodně, se postupně 
vyvine v pořádný nervák.



12+60+ minut1-6

Útěk z blázince je dvoudílná úniková hra, 
v níž hrajete vždy za jednu z postav, která 
se snaží uniknout z poněkud pofidérního 
zařízení. Postupně plníte úkoly, otevíráte 
obálky, odkrýváte tajemství a zjišťujete, jak 
jsou osudy jednotlivých postav propletené.

Útěk z blázince část 1

12+75+ minut1-4

Kooperativní hra s různými scénáři. Podobně 
jako v počítačové hře prozkoumáváte 
místnosti a krok za krokem odhalujete 
spiknutí a plánujete útěk ze žaláře. Podaří 
se vám uniknout?

Adventure Žalář

Únikové hry

12+60+ minut1-6

Útěk z blázince část 2
Druhá část úniku z blázince.



12+90+ minut1-6

Exit úniková hra: Polární stanice je další 
v sérii únikovek. Mrazem se rozezní zvuk 
alarmu, celá polární stanice je evakuována, 
skupina polárníků však zůstane na stanici 
uzamčena a uvězněna.

Exit Polární stanice

12+60+ minut1-6

Karetní hra, ve které se ocitnete v Londýně, 
a musíte pomoci Anglii. Snažíte se najít a 
zajistit čtyři nálože, které jsou po Londýně 
rozmístěné. Stačí jediná chyba a situace se 
rychle změní.

Únikovka zkáza Londýna

Únikové hry

12+90+ minut1-6

Exit opuštěná chata
Opuštěná chata Vás postaví před řešení 
napínavé situace, kdy se vám cestou na 
dovolenou porouchá auto. Nocleh sice 
najdete, ale ráno se probudíte se zjištěním, 
že je zamčeno. Zapojte s přáteli mozkovny a 
pokuste se dostat ven, než se neznámý vrátí! 



12+60+ minut1-6

Potápění za pokladem může znít jako 
pohodové zpestření pobytu u moře, ovšem 
ne ve hře Exit. Se svou plachetnicí se 
náhle ocitnete na moři uprostřed ničeho a 
námořní mapa, kterou jste si za pár dolarů 
koupili, je naprosto nepoužitelná.

Exit potopený poklad

Únikové hry


