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Bang!
Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 4-7
Hrací čas: 20-40 minut

Bang, bang, bang! Bandité honí šerifa. Šerif pálí
po banditech. Odpadlík kuje pikle chvíli tam 
a zase tady. Kulky sviští kolem uší. A kdo z hráčů
je pomocník šerifa, připraven za něj položit život? 
A kdo je bezcitný bandita, který si přeje šerifův
konec? Pokud to chcete zjistit, taste své zbraně
(tedy karty)! Ve hře Bang! je důležité sledovat
ostatní hráče, abyste včas odhalili hráčovu
identitu. /1/

karetní hra  strategie

Bobří klan
Doporučený věk: 7+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 20 minut

Bobr přichází málokdy sám, proto chcete získat
na svém bobřím hradě dokonce hned 5 drzých
bobrů. Ale nebude to vůbec jednoduché – jsou to
šibalové a mohou vám frnknout k sousedovi.
Zvládnete zabránit těmto divokým výměnám 
a stát se šéfem bobrů? /2/

karetní hra  postřeh

týmy

paměť



Brainbox: Abeceda
Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 2-8
Hrací čas: 10-20 minut

Hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co si
zapamatujete za 10 vteřin? Vaším cílem bude za 10
minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky písmen.
/3/

karetní hra  

Carcassone
Doporučený věk: 7+
Počet hráčů: 2-5
Hrací čas: 30 minut

Ponořte se do atmosféry slavného středověkého
města Carcassonne a jeho okolí. 
Stavte a obsazujte města, cesty, kláštery a louky.
Hra je pokaždé jiná, krajinu vytváříte společně
přikládáním dílků a vysíláte do ní své družiníky.
Někdy se vyplatí soupeřit, jindy spolupracovat. /4/

desková hra  strategie

postřeh paměť



Carcassone: 
Hostince a katedrály

Doporučený věk: 7+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 30 minut

Rozšíření k základní hře Carcassone.

Carcassone: 
Kupci a stavitelé

Doporučený věk: 7+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 30 minut

Rozšíření k základní hře Carcassone.

desková hra  strategie

desková hra  strategie



Česko Junior

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 45-60 minut

Zábavná hra pro zvídavé Čechy. Jak dobře znáte
Českou republiku?
Otázky se týkají České republiky a jejích obyvatel
a jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé a společnost,
příroda a geografie, kultura a různé. Nově byla do
hry zařazena aktivita se slepou mapou, kterou
naleznete na zadní straně herního plánu a která
vám odhalí ta nejpozoruhodnější místa naší země
– památky již zařazené nebo navržené na seznam
památek UNESCO. /5/

Dětský kroket Junior

Doporučený věk: 3+
Počet hráčů: 1 a více hráčů (děti se mohou střídat)
Hrací čas: 20 minut

Krásné dřevěné provedení kroketu pro malé děti.
Princip hry je velice jednoduchý. Každý hráč hraje
s jednou holí a jednou barevnou koulí. Cílem hry
je pomocí úderů posouvat koule skrz branky 
s motivy pejsků až do cílového kolíku. /6/

rozvoj motorických dovedností  

desková hra  paměťvědomostní hra  

venkovní hra  



Dixit

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 3-6
Hrací čas: 30 minut

Ve hře Dixit (latinsky "on řekl") se stanete
vypravěčem a budete vymýšlet vlastní příběhy.
Každý hráč má v ruce několik karet a každý si na
chvíli vyzkouší roli vypravěče. Vypravěč pronese
krátký příběh, větu či dokonce jedno slovo či
citoslovce asociované s jednou z karet, které drží 
v ruce. Ostatní hráči pak vyberou ze svých karet
tu, která se nejlépe hodí na vypravěčův popis.
Tyto karty se skrytě položí doprostřed stolu 
a zamíchají se spolu s vypravěčovou kartou.
Následně se vyloží do řady jedna vedle druhé.
Ostatní hráči se snaží podle vyložených karet
uhodnout, která karta patří vypravěči. /7/

Dixit: Journey
Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 3-6
Hrací čas: 30+ minut

Samostatně hratelné rozšíření „vyprávěcí hry“
Dixit. Společným tématem všech karet jsou
hlavně asociace na pohádky a americkou kulturu.
 /8/

karetní hra  rozvoj fantazieslovní hra  kreativita

karetní hra  rozvoj fantazieslovní hra  kreativita

https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/dixit-856/


Discraft Ultrastar

Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 1 a více
Hrací čas: 10+ minut

Létající talíř je vhodný jak pro začátečníky, tak pro
profesionály. Stabilní během letu a přesný na
krátké i dlouhé vzdálenosti, a to i za zhoršených
povětrnostních podmínek. 
/9/

Domino se zvířátky
Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 2 a více
Hrací čas: 15+ minut

Zahrajte si dřevěné domino s roztomilými
zvířátky. 

rozvoj motorických dovedností venkovní hra  

rozvoj motorických dovedností venkovní hra  

rozvoj  logického myšlení



Dobble: Harry Potter

Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2-8
Hrací čas: 15+ minut

Najdete dříve než ostatní 2 stejné symboly ale 
v různých velikostech na kartách před sebou? 

Házení kroužků

Doporučený věk: 3+
Počet hráčů: 1 a více
Hrací čas: 20+ minut

Zábavná venkovní hra, při které hráči trénují
obratnost a zažívají spoustu legrace. 
/10/

postřehkaretní hra  

rozvoj motorických dovedností venkovní hra  



Hlavolam: 
Vilém I. Dobyvatel

Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 1
Hrací čas: 5+ minut

Hlavolam od známé osobnosti zaměstná vaše ruce
i hlavu. Dokážete od sebe oddělit paroží… a poté
je zase spojit? Kovový hlavolam inspirovaný
životem Viléma I. Dobyvatele - prvního
normanského krále Anglie. /11/

Hra o manželství

Doporučený věk: 18+
Počet hráčů: 2
Hrací čas: 45+ minut

Jak dobře znáte svého partnera či partnerku? Jaké
oblíbené jídlo má rád či ráda? Jaké jsou jeho a její
tajné sny? Hra o manželství vám přináší
dohromady 600 otázek, včetně vtipného kreslení.
 Cílem hry je odpovídat na otázky tak, jak odpoví
váš protějšek na otázku a zároveň se v odpovědích
shodnout. Nejde o to, za každou cenu vyhrát, ale
užít si příjemnou zábavu. /12/

rozvoj motorických dovedností  

partnerské vztahystolní hra  

obratnost  



Hlavolam: 
IQ Puzzle

Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 1
Hrací čas: 5+ minut

Při řešení tohoto hlavolamu si mozek potrápí jak
děti, tak dospělí. Cílem je podle zadání poskládat
jednotlivé dílky složené z kuliček buď do plochy,
nebo do pyramidy.  /13/

Kendama

Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 1 a více
Hrací čas: 10 minut

Kendama je tradiční japonská dřevěná hračka. Na
první pohled se zdá být až banálně jednoduchá –
ken a tama (koule) spojené provázkem. Jakmile ji
ale člověk vezme do ruky, zjistí, že je všechno
jinak. Hráč se snaží zachytit kuličku a trénuje tak
vlastní zručnost. /14/

rozvoj motorických dovedností  

prostorová představivost 

rozvoj motorických dovedností  venkovní hra  



Kostky

Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 2 a více
Hrací čas: 30 minut

Známá hra v kostky ve velkém provedení. /15/

Krycí jména

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-8
Hrací čas: 15+ minut

Krycí jména jsou výborná deduktivní hra, v níž se
snažíte za pomoci hlavního špióna kontaktovat
všechny své agenty. Občas se vám to nepodaří 
a oslovíte náhodné kolemjdoucí či agenty
protistrany, avšak pozor na kontakt s nájemných
vrahem.  /16/

rozvoj motorických dovedností  venkovní hra 

týmy  slovní hra  strategie



Mölkky
Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 2 nebo 2 týmy
Hrací čas: 20-40 minut

Známá hra, která k nám přišla ze severských zemí
– konkrétně z Finska. Princip hry je jednoduchý,
hozením kolíku srazit bodově ohodnocené kolíky
(ale pozor, tak jednoduché to nebude – více
sražených kolíků totiž neznamená součet bodů ale
pouze součet kolíků). Tým nebo hráč, který jako
první hodí 50 bodů vyhrává. /17/

Pétanque

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 20+ minut

Francouzská společenská týmová hra, cílem hráčů
je umístit koule co nejblíže k cíli, dřevěnému
košonku. Hra není fyzicky náročná a je tak vhodná
pro děti, jejich rodiče i prarodiče. Pétanque
můžete hrát téměř kdekoliv, třeba i na travnatém
povrchu. /18/ 
Možné hrát ve dvou variantách a to s kovovými
koulemi nebo barevnými dřevěnými koulemi.

rozvoj motorických dovedností  venkovní hra 

týmy  

strategie 

venkovní hra rozvoj motorických dovedností  



Pexeso

Doporučený věk: 3+
Počet hráčů: 2 
Hrací čas: 10 minut

Dětské dřevěné pexeso s různými motivy. /19/

Rounders

Doporučený věk: 4+
Počet hráčů: 6 - 8 hráčů (hrají 2 týmy)
Hrací čas: 60 minut

Původem anglická hra, která byla předchůdcem
baseballu. /20/ 

rozvoj motorických dovedností  venkovní hra 

týmy  

postřeh 

venkovní hra 

paměť

strategie  



Splendor

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 30 minut

Jako vůdce cechu obchodníků vytěžte doly,
pošlete své lodě do světa a najměte ty
nejtalentovanější umělce. Vybudujte obchodní
impérium a zaujměte šlechtice, jejichž přízeň 
a neomezené finanční zdroje vám zajistí slávu.
 /21/

Splendor: Města

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 30 minut

Čtveřice rozšíření k základní hře Splendor.

karetní hra strategie 

karetní hra strategie 



Šťastný candát

Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 3-6
Hrací čas: 10 minut

V této karetní hře hrají všichni hráči najednou.
Naráz otočí jednu kartu ze svého balíčku, na které
je zobrazená 1 ze 4 akcí (Ťukanec, Míchačka,
Placák, Šťastný candát) a snaží se co nejrychleji
najít parťáka, s nímž by mohli akci provést.  /22/

Takenoko

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 45 minut

Japonský císař dostal od svého čínského protějšku
darem vzácné zvíře - pandu. Za pomoci
císařského zahradníka budou hráči obdělávat
jednotlivá pole, zavlažovat je a pěstovat na nich
tři různé druhy bambusu. Budou se muset
vypořádat se žravou pandou, která má neustále
chuť na šťavnatý bambus. Hráč, který vypěstuje
nejvíce bambusu, bude nejlépe obdělávat svá
políčka a k tomu nejlépe zasytí pandu, se stane
vítězem hry. /23/ 

karetní hra kooperace

stolní hra strategie kooperace 



Times Up! 

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 4-12
Hrací čas: 30 minut

Hráči hrají v týmech proti sobě. Hra má 3 kola a 
v každém kole jeden zástupce týmu popíše nebo
předvede během 40 sekund co nejvíce známých
pojmů, zvířat a povolání, které jsou na kartách. 
V prvním kole hráči popisují slovy, ve druhém
pouze jedním slovem a v posledním kole
předvádějí pantomimu.  /24/

Trojúhelníkové domino

Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2 a více
Hrací čas: 25 minut

Netradiční domino nejenom pro děti.  /25/ 

slovní hra paměť

rozvoj motorických dovedností logické myšlení

postřeh



Turnaj rytířů

Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2-12 (2 týmy)
Hrací čas: 10-30 minut

Hra původem ze Švédska při které proti sobě hrají
dva hráči nebo dva týmy. Hra je rozdělena na
Klání a Bitvu. Cílem klání je vždy hodem dostat
barevnou kouli do třech ohraničených
trojúhelníků. Jakmile se toto podaří, tým může
přejít do Bitvy. Zde je cílem srazit ze základní čáry
nejdříve rytíře a jako poslední dámu. Pokud se to
jednomu týmu podaří, vyhrává.   /26/

Twister
Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 10+ minut

Pravidla hry jsou velmi jednoduchá: roztáhněte
plachtu  s barevnými kolečky, sestavte kotouč 
a určete rozhodčího, který bude posuzovat, jestli
se hráči dotýkají správných barevných ploch.
Hráči se smějí pohnout jen na pokyn rozhodčího 
a vypadává ten, kdo upadne, nebo se opře 
o koleno či loket. /27/ 

strategie obratnost

pohybová hra kreativita vytrvalost

venkovní hra

venkovní hra



Ubongo

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 20 - 40 minut

Afrika ukrývá diamanty nedozírné ceny. Cesta 
k nim ovšem není jednoduchá. Ty nejcennější
získá pouze ten nejbystřejší a nejrychlejší.
Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných
dílků a vzít si drahokamy. To vše musí stihnout
dříve, než se přesypou hodiny. Vítězí hráč 
s největším počtem kamenů jedné barvy.  /28/

Ubongo: Junior
Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 1-4
Hrací čas: 20 - 30 minut

Ve hře Ubongo Junior se všichni hráči najednou
snaží sestavit skládačku z barevných dílků, na
kterých jsou roztomilá zvířátka. Malí hráči si
mohou vybrat jednodušší skládačku ze dvou dílků
nebo těžší ze tří.  /29/ 

rozvoj prostorové představivosti

rozvoj prostorové představivosti hlavolam

hlavolam



Únikovka: Zkáza Londýna

Doporučený věk: 12+
Počet hráčů: 1-6
Hrací čas: 60+ minut

Tajný agent si vás zvolil jako ty nejlepší detektivy
ze Scotland Yardu pro nebezpečnou misi nejvyšší
priority. Londýn je v ohrožení a je jenom na vás,
jestli se dočká zítřejšího dne. Zvládnete najít
všechna čtyři ukrytá zařízení a deaktivovat je ještě
před půlnocí, nebo je osud Londýna zpečetěn?
/30/

Umí prase létat?
Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 15 minut

Umí prase létat? Jistě že ne! Vždy ovšem není tak
jednoduché posoudit zvířata: Má ježek ocas? Žije 
v Evropě volně Panda? Při objevování vlastností
38 domácích a exotických zvířat je zábava
zaručena. Zapotřebí nejsou jen znalosti, ale také
pohotovost. Ale pozor! Bez přemýšlení vás
leckterá vlastnost rychle splete – protože ne
všechny vlastnosti jsou očividné, a ne všechno
létá, co peří má...
 /31/ 

logické myšlení

představivost

karetní hra

vědomostní hra

kooperativní hra

rébusy



Vědomostní pexeso:
Pořekadla

Doporučený věk: 7+
Počet hráčů: 2
Hrací čas: 15 minut

Hra vychází z klasického pexesa. Nehledají se
však dva stejné obrázky, ale dvě informace, které
k sobě patří. Text je doplněn i motivem tvořícím
celek, jakmile se dvě k sobě patřící kartičky položí
vedle sebe či pod sebe.
 /32/

Velké dřevěné Mikádo
Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 2 a více
Hrací čas: 20 minut

Hra Mikádo vyžaduje zručnost, koncentraci a klid.
Tentokrát si ji můžete zahrát i venku. Pravidla
jsou jednoduchá a při hře si užijete spoustu
zábavy.  /33/ 

paměť

rozvoj motorických dovedností

vědomostní hra

venkovní hra



Zahradní Člověče, nezlob se

Známá hra „Člověče, nezlob se“ v upravené
podobě – větší a vhodná pro venkovní použití.
 /34/

Zahradní kroket

Doporučený věk: 3+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 20 minut

Krásné dřevěné provedení kroketu nejen pro malé
děti. 
Rozestavte kovové branky, určete start a cíl 
a pusťte se do hry. Hráči za použití dřevěných
palic posouvají koule skrz branky. Hráč, který
zahraje hřiště na nejméně úderů, vyhrává. Kroket
můžete hrát také v týmech – hráči se střídají.  
/35/ 

rozvoj motorických dovedností venkovní hra

venkovní hra

Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 20+ minut



Zahradní domino

Doporučený věk: 2+
Počet hráčů: 2 a více
Hrací čas: 15+ minut

Známá hra domino v dřevěném provedení, kterou
si zahrajete také venku.  

Znáte Evropu?
Doporučený věk: 12+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 45+ minut

Kvízová hra Znáte Evropu? otestuje vaše znalosti
o naší zemi napříč 6 různými kategoriemi -
historie, geografie, příroda/věda/technika,
kultura, sport a různé.
 Vyhrává hráč, který se obohatí o co největší
množství znalostí (má největší finanční obnos).
 /36/ 

vědomostní hra

venkovní hra



Šachy
Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2
Hrací čas: 60+ minut
Příslušenství: 3 ks a hodiny

Šachy jsou klasickou deskovou hrou pro dva
hráče, která se v dnešní podobě hraje již několik
staletí. Každý hráč má k dispozici celkem 16
hracích kamenů (figur) a na hrací desce, která je
rozdělená na 64 polí (8x8), se snaží strategicky
přehrát svého soupeře a dát mu mat.
/37/  

Soubor her 300 plus
Doporučený věk: 6+
Počet hráčů: 2+
Hrací čas: 30+ minut

Soubor her 300 Plus v sobě ukrývá více než 300
různých her. Vybere si tak vážně každý! Najdete v
něm například mlýn, hry s kostkami, šachy,
dámu, domino, různé druhy karetních her,
backgammon a mnoho dalších.
 /38/ 

různé

strategická hra logická hra



Znáte Česko?

Doporučený věk: 12+
Počet hráčů: 2-6
Hrací čas: 45+ minut

Kvízová hra Znáte Česko? otestuje vaše znalosti 
o naší zemi napříč 6 různými kategoriemi -
historie, geografie, příroda/věda/technika,
kultura, sport a různé.
Vyhrává hráč, který se obohatí o co největší
množství znalostí (má největší finanční obnos).
/39/

vědomostní hra

Canvas

Doporučený věk: 14+
Počet hráčů: 1-5
Hrací čas: 30+ minut

Hra, ve které se hráči ujímají role malířů
soutěžících ve výtvarné soutěži. Hráči sbírají
průhledné karty, které budou společně vrstvit,
aby vytvořili vlastní jedinečnou malbu. 
Vítězí hráč, který získá za své finální dílo nejvíce
bodů.
/40/

abstraktní logická



Kaskádie

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 1-4
Hrací čas: 45+ minut

Ve hře Kaskádie dostanete startovací troj-
destičku, ke které postupně přibíráte další
destičky. Snažíte se hlavně, aby na sebe
navazovaly typem krajiny/habitatu.
/41/

strategická hra

Taco, kočka, koza, sýr,
pizza
Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 2-8
Hrací čas: 30+ minut

Taco, kočka, koza, sýr, pizza je bláznivá
postřehová karetní hra, ve které neustále
opakujete pět slov – ale přitom musíte být bez
přestání v pozoru – když se totiž slovo shoduje s
právě otočenou kartou, musíte ji zaplácnout dříve
než soupeři.
/42/

party hra postřeh



Zvířátka na palubu

Doporučený věk: 5+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 20+ minut

Vejdou se všechna zvířátka na vor? Ve hře hráči
hlasují kolik se jich na jeden vor vejde. Pokud se
neshodnou, je třeba to vyzkoušet. A nejblíže
vítězství je ten, který měl pravdu. 
/43/

dětská

Život na dlani

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-8
Hrací čas: 30+ minut

Úkolem hry je za pomoci rozmanitých předmětů
napodobit karty vzpomínek na dlani dalšího
hráče, který má zavřené oči. Ostatní hráči také
nevědí, o jaké vzpomínky se jedná, ale z vlastních
karet vyberou tu, která podle nich  nejlépe
vzpomínku vystihuje. Hráč otevře oči a snaží se
poznat, která byla napodobována.
/44/

party hra dedukce

hlavolam



Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 1-6
Hrací čas: 60+ minut

Azul

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 45+ minut

Krásná hra pro celou rodinu, která posbírala po
celém světě celou řadu ocenění. Jedinečné
provedení herních dílků přináší unikátní herní
zážitek.
Vžijte se do rolí mistrů obkladačů. Vytvořte tu
nejkrásnější mozaiku pro královský palác.
/45/

abstraktní

Městečka na dlani

Stáváte se starostou malého městečka v lesích, ve
kterém malá lesní zvířata vytvořila civilizaci
ukrytou před predátory. Tato nová země je však
malá a zdroje jsou omezené, takže berete, co se
nabízí a nikdy neodmítáte stavební materiál.
Chytře plánujete a stavíte úchvatné město a
snažíte se ho nezaplnit ztracenými surovinami.
Kdo postaví nejvíce prosperující městečko, vítězí.
/46/

budovatelská logika

strategická



Naše osada

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 2-4
Hrací čas: 60+ minut

Ve hře Naše osada se hráči promění v kolonisty,
kteří staví nové město. Jejich cílem je těžit
suroviny, stavět budovy, plnit tajné úkoly a
získávat za to vítězné body.
/47/

budovatelská

Sejmi jednorožce

Doporučený věk: 10+
Počet hráčů: 3-6
Hrací čas: 30+ minut

Sejmi jednorožce je bláznivě zpracovaná karetní
party hra, ve které se snažíte ulovit co nejvíc
záludných jednorožců - a zároveň naházet
ostatním lovcům co nejvíc klacků pod nohy.
Hráči se pokouší za pomoci pastí ulovit takové
jednorožce, kteří jim pomohou k co největšímu
bodovému zisku, aby uspěli, musí ale nastražit
léčky na ostatní protihráče.
/48/

party hra

strategická



Amazonie

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 1-4
Hrací čas: 30+ minut

Vypěstujte ten nejharmoničtější prales plný
vysokých stromů, pestrých rostlin a rozmanitých
zvířat.
Karetní hra pro 2 hráče na principu výběru karet z
nabídky a vytváření sad.
/49/

rodinná

Quiddler

Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 1-8
Hrací čas: 30+ minut

Karetní hra pro ty, kdo rádi soutěží ve slovních
bitvách. Vaším cílem je co nejdříve složit slovo, či
slova z daných karet, jejichž počet se každé kolo
zvyšuje, a karty vyložit.
/50/

karetní

vytváření sad

žolíky



Doporučený věk: 8+
Počet hráčů: 1-4
Hrací čas: 30+ minut

Výbušná koťátka

Vypěstujte ten nejharmoničtější prales plný
vysokých stromů, pestrých rostlin a rozmanitých
zvířat.
Karetní hra pro 2 hráče na principu výběru karet z
nabídky a vytváření sad.
/51/

rodinná vytváření sad
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