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ACTIVITY POCKET 249 Kč 
S touhle kapesní verzí Activit se vás zabaví až 
16, ideálně pokud je vám 12 a víc let. 
Legendární hra vám umožní zasmát se na 
úkor spoluhráčů a jim zase na ten váš. 
Úkolem je totiž nakreslit, slovně popsat nebo 
předvést pantomimou daný výraz tak, aby ho 
ostatní dokázali uhodnout. Prověřte svou 
představivost a smysl pro humor. Za tyhle 
peníze se lépe nepobavíte!

NOVINKY OD PIATNIKA PRO JARO 2023 
Levné, přenosné, ale o nic méně zábavné.  
Piatnik vám na aktuální sezónu nabízí nové kompaktní karetní hry, které můžete vzít 
kamkoli s sebou, a nabízí i cestovní verze “pocket” od legendárních her Activity a Tik Tak 
Bum. Zabaví vás za každého počasí, stmelí partu přátel nebo rodinu, prověří vaše 
dovednosti a naučí vás něco nového. 
Specialitou jsou pak nové Activity Playmobil se slavnými panáčky Playmobil.

TIK TAK BUM POCKET 249 Kč 
Tohle je karetní verze výbušného bestselleru 
pro 3-8 hráčů od 12 let. 
Cílem je zbavit se co nejrychleji vlastních 
karet tím, že splníte zadané úkoly. Ale pozor: 
kartu lze odhodit pouze tehdy, pokud můžete 
použít barvu nebo číslo karty na stole! Všichni 
hrají současně a tím napětí vzrůstá až do 
konce!



 z 2 2

ACTIVITY PLAYMOBIL 799 Kč 
Luxusní verze Aktivit s panáčky Playmobil, které 
posouváte po hrací desce, jak postupujete vpřed. 
Legendární hra vám umožní zasmát se na úkor 
spoluhráčů a jim zase na ten váš. Úkolem je totiž 
nakreslit, slovně popsat nebo předvést 
pantomimou daný výraz tak, aby ho ostatní 
dokázali uhodnout. Prověřte svou představivost a 
smysl pro humor! 

FROGS 249 Kč 
Zábavná hra pro 2-4 hráče od 5 let, která 
zaujme i starší sourozence a rodiče. Snažíte 
se totiž vnést pořádek do žabího jezírka, kde 
vládne naprostý chaos. Seřadit karty 
správným způsobem vám pomůžou skákající 
žabky. 

DOUBLE DONKEY 249 Kč 
Zábavně vzdělávací hra pro 2-5 hráčů 
od 8 let. Zjistěte, kdo z vás je největší 

osel! Vyberte si moudře kostky a 
zahrajte karty ve správný okamžik. 

Dokážete se zbavit svých oslů rychleji 
než ostatní? Tuhle hru zvládnou bez 

problémů i děti, pravidla jsou 
jednoduchá a hned vás vtáhnou do hry. 

Něco 
extra


