
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KJM, Kobližná 4, 3.NP – Dětská knihovna 
 

 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou 

organizaci. 
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Trans Europa 
Eine Spur schneller 
Franz-Benno Delonge 
Winning Moves 
Počet hráčů: 2 – 6 
Věk: od 8 let 
Hrací doba: cca 30 min. 
Cena: 489 Kč 

 

ANOTACE: 

Desková hra, ve které hráči staví železniční síť po Evropě a spojují svých vybraných 5 měst. 
Ten, komu se to prvnímu podaří, končí kolo. Ostatní hráči ztrácejí body. Vyhrává ten, kdo 
má při ukončení hry nejvyšší počet bodů. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 hrací plán 
• sada 83 kolejnic (POZOR, v návodu uvedeno 85 kolejnic) 
• sada 35 karet s městy v 5 barevných rozlišeních (zelená, oranžová, červená, modrá, 

žlutá) 
• sada 6 startovacích hracích kamenů k označení začátku stavby železniční sítě (zelená, 

oranžová, červená, modrá, žlutá) 
• sada 6 lokomotiv (zelená, oranžová, červená, modrá, žlutá) 
• 1 startovací hrací karta 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry – německy (barevná) 

 
3. 



Ty krávo! 
Alles Tomate! 
Reiner Knizia 
Zoch zum Spielen 
Počet hráčů: 2 – 8 
Věk: od 6 let 
Hrací doba: 15 – 20 min. 
Cena: 225 Kč 

 

 
ANOTACE: 

Karetní hra, ve které se každý hráč snaží posbírat většinu karet statkářského dvora. Hráči si 
musejí zapamatovat, co se na sedmi různých místech právě nachází. Předměty na těchto 
místech se neustále mění. Hráč, kterému se podaří nazvat předměty co nejrychleji, má 
dobré šance na výhru. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 7 tematických karet  s různými barvami pozadí (zelenina – fialová, nářadí – 
zelené, produkty – šedé, zvířata – červené, nábytek – bílý, hospodářské budovy – 
modré, ovoce – žluté) 

• sada 49 karet dvora se 7 různými barvami pozadí (fialové, zelené, šedé, červené, bílé, 
modré, žluté) 

• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry – německy (barevná) 

 

4. 



Na palmě 
Auf die Palme 
Richard Garfield 
Winning Moves 
Počet hráčů: 2 
Věk: od 8 let 
Hrací doba: cca 20 min. 
Cena: 299 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Desková hra, ve které se snaží rajky každého hráče dosáhnout co nejlepších míst na palmě. 
Nejsnadnější to mají největší ptáci, ale malí se taky nedají. Taky se však občas objeví tygr            
a ten přemůže i toho nejsilnějšího ptáka. Každá karta rajky má bodovou hodnotu. Hra 
končí po dvou kolech, vítězí hráč s více body. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 hrací deska 
• sada  karet pro dva hráče – každý má 13 karet, celkem 26 karet  (modré, oranžové) 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry – německy (barevná) 

 
 

 

5. 



Želví závody 
Reiner Knizia 
Corfix 
Počet hráčů: 2 - 5 
Věk: od 5 let 
Hrací doba: 20 min. 
Cena: 399 Kč 

 

 
ANOTACE: 

Desková hra, ve které představuje každý hráč jednu barevnou želvu (tajný los) a snaží se 
s ní dostat, co nejdřív, k salátu. Hráči pomocí karet hrají se želvami různých barev. Želvy se 
na políčkách nevyhazují, ale lezou si na záda. V tom případě vede ta nejspodnější. Hra 
končí, když se na políčku salátu dostane první želva. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 hrací deska 
• sada 5 dřevěných želv v 5 barvách (červená, zelená, modrá, fialová, žlutá) 
• sada 5 čtvercových kartiček se želvami v 5-ti barvách (červená, zelená, modrá, fialová, 

žlutá) + 1 prázdná kartička 
• sada 52 hracích karet 
• pravidla hry – česky (barevná) 

 
 

6. 



Squeeky 
Rosanna Leocata, Gaetano Evola 
Winning Moves 
Počet hráčů: 2 - 6 
Věk: od 6 let 
Hrací doba: cca 25 min. 
Cena: 369 Kč 

 

 
ANOTACE: 

Desková hra, která představuje stůl, na kterém leží velký kus sýru. Každý hráč má figurky 
ve tvaru myší a pomocí hodů kostkami se snaží dostat až k sýru. Není to však tak 
jednoduché, na každé políčku může stát jen jedna myš. Navíc má každá myška na břichu 
bodovou hodnotu. Vítězem se stává ten, kdo má nejvíce bodů. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 hrací deska 
• sada 6 kartiček s myškami – od každé barvy jedna (červená, zelená, oranžová, fialová, 

modrá, žlutá) 
• 2 kostky jedna 1 – 6 a jedna 0 – 5 
• sada 42 dřevěných myšek (vždy 7 v každé barvě jedna (červená, zelená, oranžová, 

fialová, modrá, žlutá) 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry – německy (barevná) 

 

7. 



Záhadný hrad 
Castle Logix: Towering Blocks - Blocking Towers 
Designer: Raf Peeters 
Smart Games 
Počet hráčů: 1 
Věk:  od 3  - 7 let 
Hrací doba: neurčena 
Cena: 449 Kč 

 

 
ANOTACE: 

Logická hra pro jednoho hráče. Pomocí sedmi různých dřevěných komponent (části hradu) 
můžete ve 4 úrovních (začátečník, pokročilý, expert, mistr) stavět různé podoby hradu. 
Celkem najdete ve hře 48 úkolů, každá rozvíjí logické myšlení a jemnou motoriku, 
prostorové vnímání a představivost. Každý úkol obsahuje řešení. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 7 dřevěných součástí hradu (4 kostky, 3 věže) 
• 1 kniha různých hráčských úkolů ve 4 úrovních 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry  - v různých jazycích (barevná) 

 

 

8. 



Zámecké schody 
Camelot Junior: a Romantic Challange  
Designer: Raf Peeters  
Smart Games  
Počet hráčů: 1  
Věk: od 4 let  
Hrací doba: neurčena  
Cena: 449 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Logická hra pro jednoho hráče, ve které je potřeba vyřešit logický problém a spojit cestou 
rytíře a jeho princeznu. Podmínkou je, že se vždy musí použít všechny komponenty. 48 
úkoly je  rozděleno do 4 úrovní: začátečník, pokročilý, expert, mistr. Hra rozvíjí logické             
a prostorové vnímání a jemnou motoriku. Každý úkol obsahuje řešení. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 11 dřevěných součástí (8 dílů hradu, 1 základní deska, 2 postavičky: rytíř, 
princezna) 

• 1 kniha různých hráčských úkolů ve 4 úrovních 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry  - v různých jazycích (barevná) 

 

9. 



Princ a drak 
Go Getter: Prince and Dragon   
Designer: Raf Peeters   
Smart Games   
Počet hráčů: 1   
Věk: od 5 let   
Hrací doba: neuvedena  
Cena: 359,- 

 

 
ANOTACE: 

Logická hra pro jednoho, ve které je podle zadání potřeba sestavit cestu vždy od jednoho 
konkrétního obrázku ke druhému pomocí čtverečků s cestami. Podmínkou je, že se musí 
vždy umístit všechny čtverečky. Sešit s úkoly je rozdělen dle úrovní: začátečník, pokročilý, 
expert, mistr. Každý úkol obsahuje řešení. Hra rozvíjí logické myšlení. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 hrací krabička, ve které je vše obsaženo 
• 1 kniha různých hráčských úkolů ve 4 úrovních 
• pravidla hry – česky (černobílá) 
• pravidla hry  - v různých jazycích (barevná) 
• sada 9 čtverečků s různými cestami 
• plastový kryt na krabičku 

 

10. 



Salamanca 
Salamanca: Machtspiele im Herzen Spaniens 
Stefan Dorra   
Zoch zum Spielen   
Počet hráčů: 2 - 5   
Věk: od 10 let   
Hrací doba: 45 - 60 min.  
Cena: 849,- 

 

ANOTACE: 

Desková hra, ve které hráči budují selské dvory, hrad a kláštery a sbírají dublony. Kromě 
toho mohou vstupovat do služeb ostatních statkářů jako správcové a pobírat královský 
honorář. Lákavá plány ovšem často zkříží spoluhráči a různé přírodní katastrofy. 

HRA OBSAHUJE: 

- 1 hrací deska 
- sada 5 papírových zástěn v různých barvách (černá, modrá, bílá, červená, žlutá) 
- sada 61 mincí dublonů v hodnotách: 

• 1 – 30x 
• 5 – 15x 
• 10 – 8x 
• 20 – 8x 

- sada 20 hracích karet (každá s hodnotami 1 – 10) 
- sada 15 válečků (statkářů) v barvách hráčů (černá, modrá, bílá, červená, žlutá) 
- sada 5 kamenů správců 
- sada 4 kamenů pohrom (jed, kobylky, krys, ruiny) 
- sada 65 kartiček33 normálních kartiček krajiny  

o 9x vinohrad 
o 6x pole 
o jezero 
o les 
o pastvina 

• 10 obzvláště úrodných kartiček krajiny 
• 22 kartiček budov  

o 6x klášter 
o 8x hrad 
o selský dvůr 

- pravidla hry – německy (barevná) 
- pravidla hry – anglicky, francouzsky (černobílá) 
- pravidla hry – česky (černobílá) 

11. 



Sombrero nebo Buřinka? 
Text: Piotr Szacki  
Granna   
Počet hráčů: 1 - 4   
Věk: od 4 let   
Hrací doba: neuvedena  
Cena: 199 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Několik variací her s hrací sadou obsahující postavičky rozdělené na čtvrtiny. Ve hře je 
možné také využít etnografický popis a mapy světa s označenými místy původu postaviček. 

HRA OBSAHUJE: 

- sada 64 karet  - 16 od každé skupiny: hlava, krk a ramena, pas, nohy, celkem 16 postaviček 

• kovboj 
• černoušek 
• Číňanka 
• Španěl 
• Skot 
• Ruska 
• Japonec 
• Tahiťanka 
• Indiánka 
• Peruánka 
• horal z Tater 
• Arabka 
• Eskymák 
• Mexičan 
• Indka 
• Holanďanka 

- 1 hrací kostka (1-6)  
-  pravidla hry - česky, která obsahují etnografický popis a mapy světa (barevná)   
-  pravidla hry  - slovensky  (modro-bílá) 

 

 

12. 



Duha 
Ilustrace: Ewa Brykowska - Liniecka   
Granna   
Počet hráčů:  1 – 6   
Věk: od 3 let   
Hrací doba: neuvedena  
Cena: 210 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Několik variací her s hrací sadou obsahující hrací desku a barevná žetony s různými 
motivy. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada  4 dílů hrací desky 
• sada 36 kartiček s obrázky (6 od každé barvy: červená, žlutá, zelená, modrá, fialová, 

oranžová) 
• hrací kostka s barevnými stranami 
• pravidla hry s různými variacemi  - česky (barevná) 

 

 

13. 



Královské rošády 
Lutz Stepponat 
Mindok   
Počet hráčů:  2 – 6   
Věk: od 8 let   
Hrací doba:  30 min.  
Cena: 369 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Karetní hra, ve které  se hráči snaží získat sady bodových karet s různými symboly.  Hra se 
skládá ze 6 kol, ve kterých hráči bojují pomocí vlastní sady karet o bodový zisk a prestiž. 
Vítězem se stává hráč s nejvíce body. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 150 karet vlivu v různých barvách  - 25 od každé barvy (červená, žlutá, modrá, 
bílá,  černá, zelená) 

• sada 36 bodových karet – po 6 ks (hodnoty 1 – 6, : alchymie, vojenství, zemědělství, 
obchod, náboženství, umění) 

• pravidla hry  - česky  (barevná) 
• pravidla hry  - slovensky  (černobílá) 

 
 

14. 



Kris Kros 
Dino  
Počet hráčů:  2 – 4  
Věk: od 5 let  
Hrací doba:  cca 30 min.  
Cena: 329 Kč 

 

 

ANOTACE: 

Tradiční desková hra, která se podobá křížovce. K sestavování slov na herním plánu se 
používá jednotlivých písmen, která jsou součástí hry. Úkolem je umístit tato písmena na 
příslušná pole herního plánu. Hráči jsou hodnoceni za kompletní sestavení slova. 

HRA OBSAHUJE: 

• hrací deska 
• sada 30 hracích známek 
• sada 86 písmen české abecedy 
• 17 náhradních, prázdných, písmen 
• pravidla hry  - česky  (černobílá) 

 

 

15. 



Rej čarodějnic 
Hexen Rennen   
Wolfgang Panning   
Queen Games    
Počet hráčů:  2 – 4   
Věk: od 7 let   
Hrací doba:  cca 30 min.  
Cena: 539 Kč 

 
 

ANOTACE: 

Desková hra, kdy hráči má 3 figurky (čarodějnice) s závodí s ostatními, kdo bude první na 
cílovém políčku. Do hry však vstupují ještě znamení každého klanu čarodějnic, která 
hráčům mohou pomoci, ale i uškodit. 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 cílová deska s bodovacími políčky 
• sada 48 karet ve 4 barvách (zelená, černá, žlutá, modrá) 
• sada 48 žetonů ve 4 barvách (zelená, černá, žlutá, modrá) 
• 2 dřevěná košťata 
• sada 12 figurek dřevěných čarodějnic, 3 od každé barvy (zelená, černá, žlutá, modrá) 
• 1 hrací kostka (1-6) 
• pravidla hry  - česky (barevná, černobílá) 
• pravidla hry  - německy (barevná) 

 

16. 



Hej! To je moje ryba! 
Hey! That’s My Fish!   
Alvydas Jakeliunas, Günter Cornett   
Granna  Počet hráčů:  2 – 4   
Věk: od 8 let   
Hrací doba:  neuvedena  
Cena: 449 Kč 

 

 

ANOTACE: 

V této deskové hře má každý hráč k dispozici několik figurek – tučňáků, se kterými skáče ze 
kry na kru, aby získal co nejlepší pozici a zároveň určitý počet ryb. Vítězem se stává hráč,  
jehož tučňáci chytí během hry nejvíce ryb. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 60 šestihranných kartiček s motivy ryb 
• sada 16 tučňáků ve 4 barvách ( černá, zelená, modrá, červená) 
• pravidla hry  - česky (barevná) 
• pravidla hry  - slovensky  (barevná) 

 

 

17. 



Gulo Gulo 
Wolfgang Kramer, Jürgen P. K. Grunau, hans Raggan     
Zoch zum Spielen     
Počet hráčů:  2 – 6     
Věk: od 5 let     
Hrací doba:  cca 15 min.  
Cena:  599 Kč 

 

 
ANOTACE: 

Desková hra, ve které se snaží rosomák Gulo Gulo získat vajíčka z hnízda. To však není tak 
jednoduché. Už se mu to jednou podařilo a přistihla ho paní Supová a zavřela jej do bažiny. 
Teď je potřeba najít cestu ven, ale zároveň je tak lákavé ukrást další supí vajíčko z hnízda. 
Paní Supová se však pojistila a v hnízdě je nainstalovaný alarm.  Kdo jako první zachrání 
rosomáka z bažiny, vyhrává. 

HRA OBSAHUJE: 

• sada 23 osmistěnných políček s rosomákem a vajíčkem v různých barvách (zelená, 
červená, modrá, žlutá) 

• 1 osmistěnné políčko malého rosomáka v hnízdě plném barevných vajíček 
• 1 hnízdo (dřevěná miska) 
• 1 spouštěč alarmu (hůlka) 
• sada 21 dřevěných vajec v různých barvách (POZOR, v návodu uvedeno 22 vajec) 
• 1 černý váček 
• 6 figurek rosomáků (modrý, žlutý, zelený, bílý, růžový, černý) 
• pravidla hry - česky (modro-bílé) 
• pravidla hry – slovensky (barevná) 

 

 

 

 

 

18. 



Toník Louže 
Toni Tümpel 
Thierry Denoual 
Zoch zum Spielen 
Počet hráčů:  2 – 6 
Věk: od 5 let 
Hrací doba: cca 15 min. 
Cena: 990 Kč 

 
 
 
 
 
 
 

ANOTACE: 

Desková hry vypráví o netradičních žabích závodech po listech leknínu. Pohyb z jednoho na 
druhý je možný jen tehdy, pokud se Vám podaří najít správné oko barevná žabky. Pro vítěze 
je připravena zajímavá odměna – úžasné sluneční brýle 

HRA OBSAHUJE: 

• 1 kartička větší - startovací pole lekníny 
• 1 kartička větší - cílové pole socha (pomník) 
• sada 10 kartiček s leknínovými listy 
• sada 9 velkých dřevěných žab, vždy se dvěma otvory na oči 
• sada 18 očí (9 se symbolem) 
• sada 6 dřevěných figurek s podobou žab (zelená, modrá, žlutá, oranžová, červená, 

fialová) 
• 1 sluneční brýle 
• 2 barevná kostky 
• pravidla hry  - česky  (černobílá) 
• pravidla hry  - německy, anglicky, francouzsky (barevná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 



 
 

Příloha Knihovního řádu KJM č. 10 
 

 
Dodatek Knihovního řádu č. 4, platný od 16. 5. 2011 
 
Pravidla p ůjčování deskových her  
 
Půjčování  
 

• deskové hry jsou zaevidovány v Dětské knihovně Ústřední knihovny KJM na 
Kobližné 4 

• absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti 
prodloužení na kauci 200 Kč 

• deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v automatizované 
knihovní síti s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči 
KJM 

• čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného 
zástupce 

• před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce 
společně se seznamem všech komponentů hry 

 
 
Vracení  
 

• čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v případě 
prodlení platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den 

• v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné 
je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu 

• při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu 
• při vrácení deskové hry obdrží čtenář potvrzení  

 
 
 

V Brně 16. 5. 2011 

 

 

 

 

 

20. 


