
DESKOVÉ HRY K ZAPŮJČENÍ 

 

Activity 2 

Čeká vás spousta báječné zábavy a salvy smíchu. Předveď, popiš, nakresli, 

máš celkem 2640 možností. Předveďte roj včel, popište chuchvalec, nebo 

nakreslete kozí bradku…troufnete si? 

 

AZ kvíz JUNIOR 

Desková hra AZ Kvíz Junior je určená všem zvídavým a bystrým dětem. 

Princip hry vychází z oblíbené soutěže pro dospělé. Hra tak jak ji znáte z TV 

děti naučí spoustu nového a zajímavého.  

 

 

BANG! Kostková hra 

Na americkém Divokém západě zuří věčná bitva mezi psanci a strážci 

pořádku. Náhle se zatemní obloha a z ní se snáší déšť šípů: indiáni!  

 

Bengál! 

Bengál je karetní postřehová hra se zvířaty pro malé i velké. Na kartách 

hledáte zvířata a hráč, který najde jako první správnou kombinaci, musí 

napodobit řev daného zvířete. Pokud hledáte malou hru pro celou rodinu, u 

které je spousta legrace, zkuste Bengál. 

 

BrainBox- Města 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co si 

zapamatujete za 10 vteřin? 

 

 

BrainBox- Pohádky 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co si 

zapamatujete za 10 vteřin? 

 

 

BrainBox- Praha 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co si zapamatujete 

za 10 vteřin? 



BrainBox- Zvířecí rodiny 

Desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co si zapamatujete 

za 10 vteřin? 

 

 

Cestování s Jiřím Kolbabou 

Vydejte se na cestu po nejzajímavějších koutech světa. S touto společenskou 

hrou se nejen výborně pobavíte, ale netradičními otázkami se dozvíte i mnoho 

zajímavostí.  

 

Cestujeme po hradech a zámcích 

Výlet za poznáním nemusíte podnikat jen za krásného počasí. Klidně cestujte 

i v pohodlí svého domova.  

 

Coloretto + Coloretto Amazonas 

Jednoduchá a přitom zábavná karetní hra, která využívá mechanizmus 

podobný hrám Zooloretto a Aquaretto - přikládání barev na hromádky a 

následné braní těchto hromádek. Snažíte se sbírat tři odlišné barvy, ale 

zároveň se vyhnout braní barev ostatních. Ty vám totiž na konci hry snižují bodový zisk. A v 

tom je zábava - přidám barvu, kterou jsem právě získal, na tuto hromádku, protože se mi obě 

hodí, překazím soupeři jeho tah? Nebudu pak mít zbytečně mnoho různých barev? 

 

Černé historky, Příběhy ze středověku 

Spousta zajímavých dobrodružství, hrdinských výprav a rytířské cti. 

Především ale nervydrásající čarodějnické procesy, záludné mučící nástroje, 

krutí šlechtici a velmi špatná hygiena – to byla temná doba středověku, do 

které vás přenesou tyto černé historky.  

 

 

Enigma 

Přistáli jste na opuštěné planetě, kde se nachází rozsáhlý systém 

plazmových rozvodů, které jsou zakódované různými šiframi a hádankami. 

Tento systém nese název Enigma. Rozluštíte hádanky a odemknete přístup 

k netušeným zdrojům energie? 

 

 

https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/zooloretto-131/
https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/aquaretto-367/


Evropa, Otázky a odpovědi 

Evropa, Otázky a odpovědi je zábavná hra pro zvídavé Evropany! Je všeobecné 

známé, že Česká republika leží v Evropě. Jak dobře ale známe Evropu?  

 

 

Kde leží Uppsala 

Asi každý ví, že Vídeň leží na východ od Paříže. Ale víte, které z těchto měst 

leží severněji? A kde vlastně leží ta Uppsala? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte 

se to. 

 

 

Kozí války 

Kozí války jsou jednoduchou štychovou hrou. Hráči se snaží nasbírat co nejvíce 

koz (v podobě symbolů kozích hlav) na kartách a přitom nepřekročit limit, 

který během hry mohou sami ovlivnit - uprostřed stolu totiž vytvářejí ostrůvek 

pro kozy, ale tam se jich vejde jen pár. 

 

Malý Princ, Cesta ke hvězdám 

Úkolem hráčů v rodinné hře Malý princ, Cesta ke hvězdám je cestovat 

dvouplošníkem na planetku Malého prince a cestou nasbírat co nejvíce hvězd. 

 

 

 

Na prodej 

Ve hře Na prodej představují hráči realitní makléře, kteří se snaží levně koupit, 

draze prodat a co nejvíc na tom vydělat. 

 

 

 

 

Niagara 

Vžijte se do role hledačů drahokamů, kteří se na svých kánoí plaví korytem 

divoké řeky a riskují tak i vlastní životy při honbě za bohatstvím, které břehy 

této řeky skrývají. 

 

 



Panic lab 

V laboratoři je trochu chaos. Budete dostatečně rychlí a podaří se vám najít tu 

správnou laboratorní potvoru jako první? Panic lab je postřehová hra s tvory, 

kteří mají tu jedno oko, tu chapadlo.  

 

 

Piráti 

Piráti jsou rychlou karetní hrou z pirátského prostředí. Jednoduchá pravidla a 

velikost dělají z této hry dobrého kamaráda na cesty. Více než kde jinde, ji 

oceníte kdekoliv tam, kde potřebujete zabít čtvrthodinku času. 

 

Pirátské kostky 

Pirátské kostky jsou jednoduchá kostková hra s velkou mírou náhody, 

založená na principu odhadu rizika. Hráči se střídají v házení kostkami, za 

jejichž různé kombinace získávají body.  

 

Port Royal  

Napínavá karetní hra. V přístavu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, že se  

 

 

Quarto 

Jedna z mála her, kde rozhodujete o tahu soupeře.  

Každý z 16 herních kamenů má čtyři různé vlastnosti – barva, výška, půdorys a 

plnost či dutost. Vítězem je ten, kdo umístí kameny tak, že vytvoří řadu po 4 

kde všechny kameny mají alespoň jednu společnou vlastnost. 

 

Quiddler 

Karetní hra pro ty, kdo rádi soutěží ve slovních bitvách. Vaším cílem je co 

nejdříve složit slovo z daných karet.  

 

Scrabble 

Známá a populární stolní hra Scrabble pomůže rozvinout vaší slovní zásobu, 

vědomosti, kreativitu, a přitom si užijete spoustu zábavy. 

 

 



SLOVA Společenská hra 

Slova jsou společenská hra, spočívající v sestavování slov na herním plánu.  

 

 

Slovní jízda 

Hra, ve které budete potřebovat velkou slovní zásobu. Vytlačte protivníka a 

vyhrajte! 

 

 

Tajemství těla 

Odhalte tajemství lidského těla zábavným způsobem. V této hře vytvořené 

podle stejnojmenného pořadu České televize na vás čekají stovky záludných 

otázek. 

 

 

 

 

 

Vědomostní pexeso- Objevy a vynálezy 

Rozšiřte si obzory, spojujte kartičky a získávejte body!  

Vědomostní pexeso- Osobnosti 20. století 

Rozšiřte si obzory, spojujte kartičky a získávejte body!  

Vědomostní pexeso- Památky a zajímavosti 

Rozšiřte si obzory, spojujte kartičky a získávejte body!  

 

 

Velbloudí dostihy 

Ve Velbloudích dostizích se hráči vžívají do rolí sázejících arabských šejků, 

zazobaných britských paniček nebo vysloužilých důstojníků, užívajících si 

svoji dávku napětí ve stínu pyramid. Cílem hry je vydělat na sázení na 

velbloudy co nejvíc peněz. 

 

 



Vlajky 

Poznejte vlajku, odpovězte na otázku týkající se daného státu a získejte body!  

 

 

 

 

 

Žahour 

Spoj protilehlé strany, odpovídej na otázky a vyhraj!  

 

 

 

 

6 bere! 

Hezky se zabavíte, procvičíte si logické myšlení, postřeh a počty. Má 

jednoduchá pravidla, rychlý spád a zábavný koncept.  


