
www.metro.cz KULTURA pondělí 27. listopadu 2017 20

Sledujte již příští týden
s prezidentskými kandidáty

inzerce

NÁPLAVKA
Věk: od 8 let
Čas v minutách: 60+
Počet hráčů: 2–4
Cena: 750 Kč
Web: www.naplavkuj.cz

Tohle je nutnost pro každého
hipstera! A milovníka praž-
ských náplavek. Dva kamará-
di z Prahy Standa Šulc a Vašek
Stárek dali hlavy dohromady
a kde je jinde než na náplavce
vymysleli deskovou hru, kde
si můžete vyzkoušet, jaké to
je, otevřít si provozy na břehu
Vltavy. Dokážete se uživit v re-
álných podmínkách a vzájem-
né interakci? Můžete poměřit
svůj um a odhad situace s ka-
marády, rodinou, kolegy
z práce nebo i ze školy. Hra je
moc hezky výtvarně vyřešená
a je vhodná i pro děti od osmi
let. Chce to jen umět číst a sa-
mozřejmě počítat. Hra se
bude hodit i do života, vždyť
se během hraní seznámíte
s prostředím pražských nápla-
vek a specifiky pohostin-
sko-zábavního odvětví. „Vtip-
né“ jsou aktuální motivy jako
farmářské trhy, EET či odpo-
slechy. IBE, HOP

PÁRTY ALIAS ŽENY
VERSUSMUŽI

Věk: od 18 let
Čas v minutách: 45+
Počet hráčů: 4+
Cena: 539 Kč
Web: www.albi.cz

Hry na párty jsou v poslední
době hodně v kurzu. Koho by
bavilo jen tak sedět a popíjet,
že? Vyzkoušeli jsme tuhle no-
vinku od Albi a je to vážně zá-
bava – už jen proto, že se pro-
ti sobě musí postavit muži
a ženy. Jeden z hráčů vždy vy-
světluje slovo nebo slovní
spojení svému týmu tak, aby
ho členové týmu uhádli a tím
se přiblížili k vítězství. Ale
tak jednoduché to není. Ženy
budou vysvětlovat slova
z mužského světa (například
hasák nebo karburátor)
amuži vysvětlují slova ze svě-
ta žen (například ovulace
nebo pedikúra).

Hledejte bakterie a staňte
se stánkařem na náplavce!

AZ KVÍZ
Věk: od 13 let
Čas v minutách: 30+
Počet hráčů: 2+
Cena: 399 Kč
Web: www.mojedino.cz

Nečekejte na odpolední kví-
zovou půlhodinku v televizi,
oblíbenýAZ kvíz simůžete za-
hrát, kdykoli budete chtít.
Deskovou hru od firmy Dino
jsme vyzkoušeli v redakci a cí-
tili jsme se jako... fakt jako v
televizi! Vědomostní hra má
totiž stejná pravidla jako ta
na obrazovce – cílem je pro-
pojit tři strany herního plánu
žetony své barvy. Žetony zís-
káte za správné odpovědi na
soutěžní otázky. Pokud byste
chtěli udělat k Vánocům ra-
dost spíše dětem a probudit v
nich zvídavost zábavnou for-
mou, můžete jim pořídit AZ
kvíz junior (349 Kč). Kromě
toho, že při ní děti nabudou
nových znalostí, zapracují i
na svých strategických doved-
nostech. Pozor ale, ať vás pak
nedostanou!

DR. BACILOVÁ
Věk od 8 let
Čas v minutách: 15+
Počet hráčů: 2–4
Cena: 649 Kč
Web: www.blackfire.cz

Zábavná hra pro malé vý-
zkumníky! Pomocí pinzety,
a s trochou logiky samozřej-
mě, musí roztřídit bacily do
Petriho misky. Děti musí pra-
covat rychle a odhalit chybějí-
cí bacily a superbacily. Prin-
cip je v tom, že to musí udě-
lat rychleji než protivníci
a stát se nejrychlejším věd-
cem celé laboratoře. Každý
hráč obdrží malou Petriho
misku, ve které bude pinze-
tou provádět výzkum přesně
podle zadání. Nejmladší hráč
otočí první kartu s obrázkem
vědeckého úkolu, podle kte-
rého všichni vybírají bacily
a přemisťují je do své misky.
Zábava se podobá hře jmé-
nem Dr. Heuréka. Tam zase
děti přelévají kuličky ze zku-
mavky do zkumavky, aniž by
se jich dotkly rukou.

KRYCÍ JMÉNA
DUET

Věk: od 11 let
Čas v minutách: 15+
Počet hráčů: 2
Cena: 750 Kč
Web: www.mindok.cz

Krycí jména je česká hra, kte-
rá loni v hráčském rybníčku
způsobila poprask. Je chytrá,
snadná na pravidla a neuvěři-
telně zábavná. Výrobce Min-
dok nyní přišel s verzí pro
dva – jmenuje se Duet a je to
perfektní vánoční dárek. Zku-
sili jsme ji v redakci a oprav-
du se bavili – princip je
v tom, že za pomocí nápově-
dy musíte odhalit tajné agen-
ty. Oproti základní verzi vidí
každý z hráčů jen jednu stra-
nu kartiček.


