
Novinka v obecní knihovně – půjčování stolních a deskových her 

 

Nově jsou v knihovně kromě knih k zapůjčení i tyto hry: 

Activity originál 2 – společenská hra obsahuje kartičky s různými pojmy, které musí hráč popsat svým 

spoluhráčům slovy, pantomimou nebo kreslením. Hra pro minimálně 3 hráče starší 12 let. 

 

Carcassonne – strategická hra, při níž hráči postupně vykládají na stůl hrací karty s motivy města, 

cesty, louky a řeky a rozmisťováním figurek získávají body. Hra pro 2 – 5 hráčů od 8 let. 

 

CVAK! – postřehová hra, jejímž cílem je co nejrychleji nasbírat magnetky s různými barevnými 

motivy, které určí kostka. Hra pro 2 – 6 hráčů od 4 let. 

 

Dobble Chrono – rychlá postřehová hra, hráči hledají na hracích kartách dva stejné symboly, minutka 

zatím odpočítává čas. Hra lze hrát s různými obměnami, je určena pro 2 – 8 hráčů od 6 let. 

 

Grabolo junior – dětská postřehová hra, kde kostka určí, jakou barvu a obrázek je třeba najít na 

kartičkách dřív než soupeř. Hra pro 2 – 6 hráčů od 4 let. 

 

Ligretto Crazy – karetní hra, na kartách jsou různým způsobem vyobrazeny číslice 1 – 5. Úkolem 

hráče je vyložit na stůl hromádky karet stejné barvy seřazené podle čísel a spotřebovat co nejrychleji 

svou hromádku karet. Hra pro 2 – 5 hráčů od 8 let.   

 

Křečkovaná – karetní hra spočívající ve sbírání karet různé hodnoty a jejich uložení dřív, než se jich 

zmocní soupeř. Hra pro 3 – 5 hráčů od 8 let. 

 

SMART Safari – logická hra, při které hráč rozmisťuje na herní plán 4 díly tak, aby na plánu zůstala jen 

zvířata uvedená v zadání. Hra pro 1 hráče od 6 let. 

 

Každou hru je možné si zapůjčit na dva týdny za vratnou zálohu 50,- Kč (při půjčení zaplatíte 50,- Kč, 

a pokud hru v pořádku vrátíte, peníze vám budou vráceny). Přijďte si vybrat.  

(L. Blažková)  

 


