
ŠKOLNÍ 
KLUB

MENU HERNÍHO KOUTKU
Multi game

Herní stůl můžete využít ke hraní těchto her:
Fotbálek, lední hokej, tenis
Billiard, kulečník,  kuželky,  shuffle
Hra v kostky, karty, šachy, dáma, vrhcáby

Mikado 
Mikádo je klasickou hrou s barevnými tyčkami, v níž jsou rozvaha a pevná ruka tím 
nejdůležitějším. Mikádo je klasickou hrou s barevnými tyčkami, v níž jsou rozvaha a 
pevná ruka tím nejdůležitějším.

Rubikova kostka
Rubikova  kostka  3x3x3  se  stala  s  počtem  250  miliónů  prodaných  kusů  nejlépe 
prodávaným  hlavolamem  vymyšleným  v  posledních  200  letech!  Nabízíme  Vám 
nejkvalitnější  kostku,  která  byla  kdy  vyrobena.  Má  snadno  otáčecí  mechanismus 
adokonalé barevné provedení.

Ježek v kleci 
Tento Ježek v kleci hlavolam, který proslavily Foglarovy Rychlé Šípy. 
Cíl je jasný - osvobodit a vyndat ježka z klece. 

Domino - 7 herních variant
Domino  zná  každé  malé  dítě  -  půvabné  destičky  posázené  očky.  V přiloženém návodu  je 
popsáno sedm různých herních variant 
Do  Evropy  se  dostalo  poměrně  nedávno,  teprve  v  18.  století,  ale  na  Dálném východě  má 
mnohem starší  tradici.  Přesné  datum vzniku není  známo,  historické  prameny  se  rozcházejí. 
Některé udávají  vznik hry v 8.  století,  jiné již ve 3.  století  našeho letopočtu.  V přiloženém 
návodu je popsáno sedm různých herních variant.



Šachy magnetické velké 
Kvalitní cestovní šachy s magnetickou šachovnicí. 
Jedna  z  nejstarších  stolních  her  pro  milovníky  logiky  a  strategie.  Tyto  kvalitní 
dřevěné šachy s magnetickou šachovnicí mají  plochu o rozměrech  270x270mm. 
Výška figurky krále je 47mm.

Člověče, nezlob se

Tato všeobecně známá oblíbená společenská hra je jedním z pilířů stolních her, který 
by neměl chybět v žádné domácnosti. 
Ponořte  se  i  Vy  do kouzla  hry,  která  je  tak  plná  nečekaných  zvratů  a  přitom tak 
jednoduchá.  Pro  hráče  nejen  předškolního  věku  jme  připravili  hru  lesní  závod. 
Postupuje s po hracím plánu do cíle, vyhýbejte se nástrahám a využívejte výhod, které 
Vás posouvají  vpřed.  Obě hry jsou vyrobeny v  extra  velkém provedené s velkými 
dřevěnými figurkami, které se příjemně drží i těm nejmenším hráčům.

Soubor 300 her 
Soubor  her  klasických  deskových  i  karetních  her  pro  náročné hráče. 
Soubor 300 her od firmy Bonaparte je perlou pro každého hráče. Obrovské  množství 
her, Které Vám pomůže zahnat nudu, kdykoliv si vzpomenete. Na osmi  hracích 
plánech lze hrát  více než 300 variant klasických her jako jaou Dáma,  Mlýn, 
Vrchcáby,  Ovčinec  nebo Halma.  Nechybí  samozřejmě ano hra královská  -  Šachy. 
Součástí  souboru  je  také  nepřeberné  množství  karetních  her. Všechny  herní 
varianty  jsou  pečlivě  odzkoušeny a  jejich  pravidla  upravena  z několika  možných 
variant do té nejzábavnější.

Český film - otázky a odpovědi
 Hra Český film – otázky a odpovědi je vědomostní hra, která prověří znalosti 
české kinematografie. Hra je zárukou skvělé zábavy, ale i poučení. Obsahuje 
dvě varianty – stolní hru a aktivnější party variantu. 
Ponořte se do světa úspěšných filmů, pohádek a seriálů a zavzpomínejte si na 
známé filmové  postavy  a  hlášky.  Ve hře  Český  film -  otázky  a  odpovědi 
naleznete 1800 otázek ze světa českého filmu. Otázky jsou rozděleny do 6 
okruhů: film před rokem 1989, film po roce 1989, tvůrci a herci, večerníčky a 
pohádky, filmové hlášky a různé.
Oboustranný herní plán umožňuje hrát i párty verzi této hry, ve které budete 
kromě zodpovídání otázek plnit i zábavné úkoly formou mluvení, pantomimy 
a kreslení. Ten nejúspěšnější hráč vstoupí na konci hry do síně filmové slávy.

Notre Dame
Notre Dame je jedna z nejlepších společenských her. Hráči se stávají jednou z vlivných 
rodin Paříže na konci 14. století. Bojují mezi sebou o prestiž a snaží se pozvednout vliv své 
rodiny. 
Starají se o jednu ze čtvrtí kolem katedrály Notre Dame. Pomocí svých akčních karet ji  
rozvíjejí nebo se podílí na stavbě katedrály. Velkým problémem jsou však krysy a pokud je 
necháte ve své čtvrti  přemnožit,  čekají  vás nepříjemné postihy.  Vítězí  hráč,  který získá 
nejvíce prestiže (bodů).

Fantom staré Prahy
 Spletí uliček starého města se proplétá tajemný FANTOM a uniká tak pětici 
detektivů, kteří jdou po jeho stopách… 
Podaří  se  jim  nakonec  FANTOMA chytit  do  léčky?Bude  Fantom  svým 
pronásledovatelům až do konce unikat? Vše záleží na Vaší předvídavosti  a 
hráčských schopnostech. Prožijte tedy naplno napínavé okamžiky spojené se 
vzrušujícími honičkami taxíkem, tramvají, lodí apod.



Byl jednou jeden život - desková hra
Pamatujete  si  seriál  Byl  jednou  jeden  život?  Je  to  jeden  z 
nejúspěšnějsích  animovaných  seriálů  o  lidském  těle.  Zahrajte  si 
unikátní  deskovou  hru  Byl  jednou  jeden  život  a  otestujte  si  své 
znalosti z tohoto seriálu! 
Jak to, že nás pálí kamna? Proč máme chřipku a jak ji vyléčíme? Proč je 
krev červená?
Byl jednou jeden život je vědomostní desková hra inspirována postavami 
a  stejnojmeným  seriálem  Byl  jednou  jeden  život  jehož  autorem  je 
ALBERT BARILLÉ.
Podobně  jako  v  kresleném  seriálu  Byl  jednou  jeden  život  se 

prostřednictvím této hry přeneseme do lidského, těla mladé dívky Psi.
Abyste vyhráli,  je nutné, aby všichni hráči zásobili kyslíkem všech pět částí těla Psi: pravou a levou ruku, 
pravou a levou nohu a mozek. Je to kolektivní hra, kde hráči společně bojují  proti virům, které se pokusí 
napadnout plíce Psi.
Na konci  hry hráči  společně buď vyhrají  a  nebo prohrají.  Tak se pořádně soustřeďte,  aby vaše  kyslíkové 
molekuly doputovaly do všech pěti částí těla.

Staré pověsti české
Hra Staré pověsti Vás vrátí do doby, kdy si naši předci zvolili po smrti praotce 
Čecha za svého vojvodu Kroka. Vyzkoušejte si život v tehdejším světě. 
Stanete se jedním z osadníků, vystavíte svá obydlí, budete pěstovat obilí, chovat 
skot  či  včelstvo.  Abyste  nakonec  o  své  včelstvo  nepřišli,  vybudujete  jeden z 
nedobytných hradů Krokových dcer Kazín, Tetín nebo Libušín. A podobně jako 
naši předci budete mít ze svého díla zcela jistě upřímnou radost, postavíte-li hrad 
jako  první.Díky  poutavé  grafice  herního  plánu,  umocněné  množstvím 
plastických historických postaviček a herních symbolů prožijete veselé chvíle při 

hře se svými nejbižšími a přáteli.

Kvíz o příslovích
Říká se, že v příslovích, rčeních a pořekadlech se obráží moudrost národa. 
Ne nadarmo se jim dříve říkalo moudrosloví. Čím to ale je, že tato stručná, často rýmovaná 
vyjádření jsou stále živá? Snad tím, že několika slovy vystihují,  co bychom jinak dlouze 
popisovali. A navíc bývají vtipná. Proč si tedy s nimi trochu nepohrát?
Tento  kvíz  o  příslovích,  rčeních  a  pořekadlech  se  dokonale  uplatní  v  rodině  i  ve  škole. 
Zábavnou formou rozšiřuje  slovní  zásobu a  zvyšuje  jazykovou kulturu.  Na 90 kartách  s 
otázkami a 45 kartách s originálními ilustracemi je zpracováno celkem 190 nejznámějších 
českých přísloví, rčení a pořekadel.

Pexetrio Znáš naše hrady?
Pexetrio  Znáš  naše  hrady?  je  výborná  didaktická  hra  pro  malé  hráče  připomínající 
oblíbenou klasickou obrázkovou hru pexeso. Vaším úkolem je hledat tři různé obrázky, 
které patří k sobě. Každá trojice kartiček je opatřena stejným identifikačním znakem. 
Poznáte naše hrady na obrázcích? A poznáte ke kterému hradu patří která zajímavost?
Trojice je tvořena dvěma různými pohledy na jeden hrad a jedním zajímavým detailem. 
Hra  je  provedena  z  kvalitního  pevného  kartonu  se  zaoblenými  rohy.  Pexetrio  Plus 
obshahuje o 18 kartiček víc, než klasické pexetrio!



Kde leží Kotěhůlky, Kulíkov, Řáholec a Uppsala?
Kde leží Kotěhůlky, Kulíkov, Řáholec a Uppsala? je výhodná sada, která obsahuje čtyři skvělé hry - evropskou 
verzi Kde leží Uppsala?, českou verzi Kde leží Kotěhůlky?, Kde leží Kulíkov a kde leží Řáholec 
Kde leží Kotěhůlky?

Kde leží Kotěhůlky aneb vyznáte se v Česku? je skvělá strategicko-naučná hra, při níž se 
docela jistě zapotí i ten nejzdatnější zeměpisec.
Asi každý ví, že Ostrava leží na východ od Prahy. Ale víte, které z těchto měst leží severněji? 
A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná v 
českém zeměpisu, nebude mít žádný problém umístit karty českých, moravských a slezských 
měst a pamětihodností na správná místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, může se toho 
hodně dozvědět. Kromě toho vám hra nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si 
s ní spoustu zábavy. Vydejte se na cestu po Česku!

Kde leží Uppsala?
Kde leží Uppsala aneb vyznáte se v Evropě? je skvělá strategicko-naučná hra, při níž se docela 
jistě zapotí i ten nejzdatnější zeměpisec.
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! Kdo se trochu vyzná v 
evropském zeměpisu, nebude mít žádný problém umístit karty evropských měst a 
pamětihodností na správná místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, může se toho hodně 
dozvědět. Kromě toho vám hra nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si s ní 

spoustu zábavy. Vydejte se na cestu po Česku!
Kde leží Řáholec?

Kde leží Řáholec aneb vyznáte se v Česku? je skvělá strategicko-naučná hra, při níž se docela 
jistě zapotí i ten nejzdatnější zeměpisec.
Asi každý ví, že Lipno leží jižněji než Sněžka. Které z těchto míst ale leží víc na západ? A kde 
vlastně leží ten Řáholec? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná v českém 
zeměpisu nebude mít žádný problém s tím umístit karty hor, pramenů řek, jezer a dalších 
přírodních útvarů na správná místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, se toho může hodně 
dozvědět. Kromě toho vám hra nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si u ní 

spoustu zábavy. Hra je pokračováním veleúspěšných her Kde leží Kotěhůlky a Kde leží Uppsala. Vydejte se na 
cestu po Česku!
Kde leží Kulíkov?

Kde leží Kulíkov aneb vyznáte se v Česku? je skvělá strategicko-naučná hra, při níž se docela 
jistě zapotí i ten nejzdatnější zeměpisec.
Asi každý ví, že Hluboká leží více na západ než zámek Lednice. Které z těchto míst ale leží 
jižněji? A kde vlastně leží ten Kulíkov? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu 
vyzná v českém zeměpisu nebude mít žádný problém s tím umístit karty hradů, zámků a 
klášterů na správná místa. A kdo se zatím tak úplně nevyzná, se toho může hodně dozvědět. 
Kromě toho vám hra nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si u ní spoustu 

zábavy. Hra je pokračováním veleúspěšných her Kde leží Kotěhůlky a Kde leží Uppsala. Vydejte se na cestu po 
Česku!

Česko otázky a odpovědi
Hra Česko otázky a odpovědi je skvělá vědomostní zábava pro zvídavé Čechy. 
Uvidíte, že si hru zamilujete, a kamkoliv pojetede, poputuje Česko s vámi. Hra 
má  totiž  jednoduchá,  ale  chytlavá  pravidla.  Jen  ta  paměť,  kdyby  fungovala 
lépe... 

http://www.svet-her.cz/rodinne-hry/vedomostni-hry/kde-lezi-kotehulky.html
http://www.svet-her.cz/logicke-hry/kde-lezi/kde-lezi-kulikov.html
http://www.svet-her.cz/logicke-hry/kde-lezi/kde-lezi-raholec.html
http://www.svet-her.cz/rodinne-hry/vedomostni-hry/kde-lezi-uppsala.html


Jak dobře vlastně znáte Českou republiku? V této vědomostní hře najdete 2400 zajímavých otázek týkajících se 
České  republiky  a  jejích  obyvatel.  Otázky  jsou  rozděleny  do  šesti  okruhů:  historie,  kultura, 
příroda/technika/věda, geografie, sport a různé. Během hry si nejen užijete spoustu zábavy, ale také se o své 
zemi dozvíte mnoho zajímavých informací. K tomu, abyste ve hře zvítězili, budete kromě znalostí potřebovat i 
trochu štěstí. Hra Česko otázky a odpovědi se jistě stane jednou z her, ke které se budete rádi vracet. Ve snaze 
předvést své znalosti mnohdy zjistíte, že již nejsou tím co bývaly. A ta paměť... ani na otázky mnokráte přečtené 
si prostě odpověď nevybavíte. Občas se vyplatí hrát v týmech - přeci jen víc hlav, víc ví. Anebo ne?

Česko a Evropa rozšíření
Česko a Evropa rozšíření je soubor 1200 otázek pro hru Česko otázky a odpovědi 

a hru Evropa otázky a odpovědi. 
Rozšiřující sady otázek ke hrám Česko a Evropa jsou v první řadě určeny hráčům, 
kteří již znají základní hry. Prostřednictvím tohoto rozšíření si zážitek ze hry obohatí 
o  zbrusu nové otázky.  Stačí  jednoduše přidat  do hry nové kartičky.  Rozšíření  lze 
ovšem doporučit  i  hráčům,  kteří  základní  hry ještě  neznají.  Hru mohou hrát  jako 

jednoduchý kvíz, při kterém si mohou vzájemně nebo i sami prozkoušet svoje znalosti. 
V této vědomostní hře najdete 600 dalších zajímavých otázek týkajících se České republiky a jejích obyvatel a 
600 dalších neméně zajímavých otázek týkajících se Evropy. Otázky jsou rozděleny do šesti okruhů: historie, 
kultura, příroda/technika/věda, geografie, sport a různé. Během hry si nejen užijete spoustu zábavy, ale také se 
o své zemi a Evropě dozvíte mnoho užitečných informací.

Cesta kolem světa za 80 dní
Cesta kolem světa za 80 dní je jedinečná rodinná hra pro 2-6 hráčů. 
Příběh začíná na počátku 20. století v Londýně. Vsaďte se, že je možné objet celý svět 
za méně než 80 dní! Stačí vyrazit vlakem a lodí do Paříže, dále vlakem do italského 
Brindisi  a  ještě  dále přes Suez,  Indii,  Japonsko a Ameriku zpátky do Londýna. Je 
velmi  důležité  nezmeškat  žádné  spojení  a  vyhnout  se  po  cestě  všem nebezpečím 
včetně  záludného detektiva.  Kromě lodí  a  vlaků je  možné  na  cestě  využít  i  další 
dopravní  prostředky,  například  i  horkovzdušný balón.  Vžijte  se  do  rolí  statečných 
hrdinů  světoznámé  knihy  Julese  Vernea  a  zapojte  se  do  závodu  s  časem.  V této 

dobrodružné závodivé hře nezvítězí ten, kdo se vrátí zpět do Londýna jako první, ale ten, kdo na cestě stráví 
nejméně dní.

Vlajky světa
Vědomostní hra o státních vlajkách, ve které se dozvíte spoustu nových informací 
ze všech koutů světa. V pravidlech najdete hned několik variant včetně možnosti 
hrát  v týmech.  Vlajky,  státy jezera,  hory,  řeky atd.  Zajímavá vzdělávací hra pro 
hráče každého věku. Vlajky mluví vlastním jazykem. Zobrazují se na Olympijských 
hrách a mistrovstvích světa, v televizi, na cestách a mezinárodních setkáních. Vlajky 
jsou prostředníky mezi lidmi celého světa.

• Hra  všechny  Vlajky  Světa  obsahuje  200  kvalitních  karet  zobrazujících 
vlajky všech nezávislých států z konce roku 2008 

• Na přední straně karet najdete informace o státech, jejich hlavních městech a také napovědu - hory, řeky, 
přírodní zajímavosti a další 

• V pravidlech najdete 3 varianty hry pro dospělé a 1 pro děti
Hra Vlajky světa prověřuje především zeměpisné znalosti hráčů. Hráči hrají s oboustrannými kartami - na jedné 
straně je graficky znázorněna vlajka státu, na druhé straně jsou zaznamenány název státu a další doplňující 
informace o zemi. Hráči pak musí dokázat nejen přiřadit správný název k vlajce, ale i zodpovědět doplňující 
otázku vztahující se k dané zemi.

Pexterio Státy a jejich symboly
Pexetrio  Státy  a  jejich  symboly  je  didaktická  hra  pro  malé  hráče  připomínající 
oblíbenou klasickou obrázkovou hru pexeso. Vaším úkolem je hledat tři různé obrázky, 
které patří k sobě. Každá trojice kartiček je opatřena stejným identifikačním znakem. 
Kdo první najde vlaku Francie, mapku Francie s hlavním městem a Eiffelovu věž? Kdo k 
sobě správně přiřadí vlajku, mapku a stavební památku stejného státu?



Hra je provedena z kvalitního pevného kartonu se zaoblenými rohy.

Mysli a spojuj! Lidské tělo
Mysli a spojuj – Lidské tělo je zábavná vzdělávací hra založená na 
znalostech  anatomie  lidského  těla.  Hráči  se  snaží  vytvářet  řetězce 
příbuzných karet. Procvičí tak své znalosti, logické uvažování a jistě se 
dozvědí i spoustu novým informací o lidském těl 
Je ucho tvořené z buněk? Nachází se deltový sval v oblasti krku a je čelist 
orgán? Vyzkoušejte si své znalosti anatomie!
Ve hře Mysli a spojuj - Lidské tělo hráči přiřazují k obrázkovým kartám 
lidského těla správné karty jejich charakteristik. Vyhrává hráč, který jako 
první  odehraje  všechny  své  karty.  K  vítězství  však  nestačí  jen  skvělé 
anatomické znalosti, ale i trocha štěstí.
Ve hře  Mysli  a  spojuj  -  Lidské  tělo  si  hráči  procvičí  názvy,  členění  a 
charakteristicky částí lidského těla.

Mysli a spojuj! Vesmír
Hra  Mysli  a  spojuj  –  Vesmír  je  zábavná  vzdělávací  hra,  která  je 
založena na základních vědomostech o vesmíru. Hráči se mohou nejen 
blýsknout svými vědomostmi. Jistě se dozví i řadu nového a báječně se 
při tom pobaví. 
Má  Neptun  více  než  10  měsíců?  Patří  Pluto  mezi  trpasličí  planety? 
Vyzkoušejte si své znalosti astrologie!
Ve  hře  Mysli  a  spojuj  -  Vesmír  se  hráči  snaží  k  obrázkovým  kartám 
zobrazujícím části  vesmíru přiřazovat správné karty jejich charakteristik. 
Hráč, který jako první odehraje svoje karty, vítězí. Ačkoliv je hra Mysli a 
spojuj - Vesmír je založena na znalostech o vesmíru, k vítězství je třeba i 
trocha  štěstí.  V  této  variantě  hry  si  hráči  procvičí  názvy,  členění  a 
charakteristiky planet, měsíců a hvězd.

Mysli a spojuj! Zvířata
Hra  Mysli  a  spojuj  -  Zvířata  je  karetní  vědomostní  hra  pro  mladé 
zoology. Hráči v nich procvičí své znalosti ze světa zvířat, něco se přiučí a 
ještě zažijí spoustu zábavy! 
Má  lachtan  plovací  blány?  Je  krokodýl  všežravec  a  má  moucha  srst? 
Vyzkoušejte si své znalosti zoologie!
Ve hře Mysli a spojuj - Zvířata se hráči snaží k obrázkovým kartám zvířat 
přiřazovat správné karty jejich vlastností. Vytváří tak řetězce karet, které mají 
něco společného. Hráč, který jako první odehraje všechny karty, vyhrává. Ve 
hře Mysli  a  spojuj  -  Zvířata  jsou samozřejmě tím nejdůležitějším znalosti, 
avšak kapka štěstí může zamíchat pořadím!
V této variantě hry si hráči procvičí názvy, členění a vlastnosti zvířat.



AMOS český MAXI 
Známá jazyková hra čeština v kostce využívající prvku náhody v podobě kostek v MAXI 
provedení. 
Cílem hráče je  -  po zamíchání  a  vržení  kostek -  sestavit  z takto zísakných písmenek co 
nejvíce slov tak, že mohou být buď samostaná nebo složená do kříže (jako v křížovkách), 
kdy další písmeno využívá písmene ze slova již složeného. Každé písmenko má číselnou 
hodnotu. Hráč, který v průběhu hry nasbírá nejvíc bodů, vyhrává.

AMOS matematika 
Matematika v kostce představuje další verzi oblíbené vzdělávací hry AMOS. Je samozřejmě 
omezena  pouze  na  základní  matematické  operace  -  sčítání,  odčítání,  násobení,  dělení  a 
nerovnosti.  Přesto  však  důkladně  prověří  logické  myšlení  a  kombinační  schopnosti 
Matematika v kostce představuje další verzi oblíbené vzdělávací hry AMOS. Je samozřejmě 
omezena  pouze  na  základní  matematické  operace  -  sčítání,  odčítání,  násobení,  dělení  a 
nerovnosti. Přesto však důkladně prověří logické myšlení a kombinační schopnosti

AMOS německý 
Známá jazyková hra využívající prvku náhody v podobě kostek. NĚMECKÁ VERZE 
Cílem hráče je - po zamíchání a vržení kostek - sestavit  z takto zísakných písmenek co 
nejvíce slov tak, že mohou být buď samostaná nebo složená do kříže (jako v křížovkách), 
kdy další písmeno využívá písmene ze slova již složeného. Každé písmenko má číselnou 
hodnotu. Hráč, který v průběhu hry nasbírá nejvíc bodů, vyhrává.

Kvarteto
Karty se zamíchají a po řadě se všechny rozdají. Začíná hráč zleva od rozdávajícího: zeptá se spoluhráčů 
na kartu, kterou hledá za účelem sestavení kvarteta. Vyzvaný hráč musí odevzdat kartu tazateli, pokud ji 
má. Tazatel se může tak dlouho ptát na další karty, až jeden z dotazovaných kartu nemá. Tento pak 
pokračuje ve hře. Úplná kvarteta se okamžitě vyloží na stůl. Každá kvartetová série se skládá ze 4 karet, 
které jsou označeny 1-8, A, B, C, D. Vítězí ten, kdo má na konci hry nejvíce kvartet.
Může se jí účastnit libovolný počet hráčů, nejméně však tři. 

K dispozici jsou tato kvarteta:
Sportovní auta, Jaguar, Koně, Kabriolety, Ptáci a Savci

Kvarteto Savci je oblíbená hra, kde hráči tahají karty jeden od druhého a skládají z nich čtveřice. Vítězem se 
stává hráč, který nemá v ruce žádné karty a na stole má nejvíce kvartet. 
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