
PROMAŽTE
             mozkové  závity!



Mozkovna nabízí jedinečnou možnost 
k procvičení mozku a jeho schopností. 
Můžete cvičit logiku, dedukci, postřeh 
či paměť a další mozkové funkce.  
Z pestré nabídky si určitě vybere každý.
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Zažijte kouzlo únikové hry s rodinou nebo přáteli 
v teple domova nebo na cestách! Únikovka 
přenáší zábavu z řešení záhad a rébusů skutečné 
únikové místnosti do malého kompaktního 
balení. Hráči prožívají příběh, kde řeší různé 
hádanky, šifry a rébusy a snaží se spolupracovat, 
aby společně nalezli řešení. Hru si nejlépe užijete 
ve skupince, ale může si ji zahrát i jednotlivec.

299 Kč
MOC

399 Kč
MOC

NOVINKA

Březen 
2020

V této napínavé severské trilogii se ocitnete v kůži Marie, která musí utéct z psychiatrické 
léčebny, aby zachránila svého syna. Tento příběh je inspirován severskými detektivkami 
a je úzce propleten množstvím hádanek, které vás zabaví na velmi dlouhou dobu. 
Jedinečné propojení karetní únikové hry a webové aplikace vám umožní provádět 
interakce v právě probíhajícím ději. 

NOVINKA

Duben 
2020

Úniková hra u vás doma. Úniková detektivní hra se strhujícím příběhem.
ÚNIKOVKA   50 CLUES
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299 Kč
MOC

349 Kč
MOC

349 Kč
MOC

Můžete změnit osud! Vraťte se v čase a změňte běh událostí, které vedly ke smrti člověka. 
Dokážete učinit správná rozhodnutí, aby k této tragédii nedošlo? Unikátní karetní hra 
rozvíjející logický úsudek a dedukci.

NOVINKA

Léto 
2020

Zahrajte si na detektivy. Můžete zabránit předurčené smrti.
DETEKTIVKA   ZMĚŇTE OSUD

Váš tým detektivů má za úkol přijít na kloub vraždě. Sbíráte důkazy z místa 
činu, vyslýcháte svědky a postupně rozplétáte nitky případu. Dokážete přijít 
na to, kdo vraždu spáchal?
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 25/25,5/29 + 10 cm  18 / 29 / 20,5 cm

Obrázkové hrátky se slovy. Skvělý kompaktní společník na cesty.
LUŠŤOVKY   50 RÉBUSŮ

149 Kč
MOC

Originální koncept obrázkových hádanek 
na kartičkách. Cílem je uhodnout, co 
za slovo se na kartě skrývá – například 
pokud mám na obrázku kosa a písmeno T, 
výsledkem je slovo „kost“.

199 Kč
MOC

Skvěle poslouží jako příruční 
trénink vašeho IQ a zabaví vás 
klidně i na dlouhé hodiny. Ideální 
dárek pro každého, kdo si rád láme 
hlavu na různými typy rébusů.
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Posilovna pro váš mozek.

129 Kč
MOC

249 Kč
MOC

    Logic
53 různých karet s pěti stupni 
obtížností.  Matematika, logika 
nebo třeba představivost. I ve 
variantě pro děti se třemi stupni 
obtížnosti.

Hry jako stvořené pro trénink 
vašeho mozku nabízí několik 
různých zaměření, které 
můžete cvičit. Patří mezi 
ně logika, matematické 
schopnosti, ale i optické 
klamy, které vám ukážou, 
že vše není přesně takové, 
jak naše oko vidí.

MENSA ČR

    60 Karet
Chytré karetní hry pro jednotlivce.
Otestují vaše logické a početní schopnosti 
ve formě příkladů, hádanek a příběhů.

299 Kč
MOC

299 Kč
MOC

    Tangram
Tangram vás naučí skládat 
dřevěné tvary tak, aby z nich 
vznikly požadované obrázky.

IQ FITNESS
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 25 / 51 / 29 + 10 cm

   IQ Fitness Junior

Sada 50 karet s úlohami 
uzpůsobenými dětem od 8 do 12 let.
Různé typy příkladů a rébusů.  Procvičí 
logiku, paměť, početní výkony a jiné.

249 Kč
MOC

    IQ Fitness 3D

Skládání dílků vás přiměje přemýšlet v nové rovině, jelikož se zaměří na vaši prostorovou 
představivost. Můžete si jednoduše zvolit úroveň a tu postupem času zvyšovat.
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    IQ Fitness 3D

349 Kč
MOC

NOVINKA

Léto 
2020

NOVINKA

Podzim 
2020



249 Kč
MOC

 25 / 51 / 29 + 10 cm

Mají velká písmena.  Úkoly slouží 
k procvičování paměti, logického
uvažování nebo počítání.  Obsahují 
též vědomostní kvízy na různá témata
z dob mládí dnešních seniorů.

 Připravujeme.

SENIOR

    JUNIOR

149 Kč
MOC

Udržujte své mozkové buňky neustále 
aktivní. Blok, který váš mozek potrápí, 
ať jste kdekoliv. Procvičí vaši logiku 
prostřednictvím hádanek a rébusů, 
které se řeší desítkami možných 
způsobů. Díky kompaktnímu balení 
a přiložené tužce s gumou se dokonale 
hodí na cesty.

NOVINKA

Červen 
2020

Blok, který vás přiměje používat různé části mozku.
CHYTRÉ BLOKY
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299 Kč
MOC

249 Kč
MOC

 Únikové knihy pro děti 
od 12 let a dospělé. 
 Staňte se součástí příběhu!

Sešitové knihy pro děti od 9 let 
ve stylu únikových her, kdy má 
čtenář za úkol pomocí řešení 
hádanek dospět na konec záhady.

Sešitové knihy pro děti od 9 let 
ve stylu 
čtenář za úkol pomocí řešení 
hádanek

 Staňte se součástí příběhu!

Vyzkoušejte, jak se vyznáte v různých oblastech jako jsou příroda, cestování, sport, 
historie či umění. Sešit by měl prověřit vaše znalosti konkrétního tématu pomocí hádanek, 
přesmyček, vědomostních otázek, přiřazování a podobně. V průběhu luštění si zapisujete 
skóre a na konci knihy najdete správné odpovědi s vyhodnocením.

NOVINKA

Léto 
2020

NOVINKA

Léto 
2020

Vyzkoušejte, jak se vyznáte v různých oblastech jako jsou příroda, cestování, sport, 

NOVINKA

Podzim 
2020

199 Kč
MOC

Sešity s hádankami a kvízy.
  KVÍZOVKY

Úniková hra v knižní podobě.
ÚNIKOVKA
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 25 / 51 / 29 cm

NOVINKA

Říjen 
2020

299 Kč
MOC

Chytré knihy z edice Mozkovna přináší 
více než 140 stran logických úkolů, 
klasických hádanek, vědeckých 
a matematických záhad pro všechny 
nadšence do luštění a řešení, kteří rádi 
trénují svůj mozek.

299 Kč
MOC

Propracovaná kniha s více než 100 hádankami a otázkami, díky kterým zjistíte, zda máte 
na to stát se tajným agentem. Úkoly v knize procvičí váš postřeh, logiku, paměť, schopnost 
dedukce a další. Také zhodnotí, jak se vyznáte v geografi i, politice, dějinách světového 
konfl iktu a v historii obecně. 

Hodíte se na pozici agenta tajných služeb? 
  TAJNÝ AGENT

Knižní série plná logiky a rébusů.
CHYTRÉ KNIHY
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 25 / 51 / 29 + 10 cm

199 Kč
MOC

299 Kč
MOC

     JUNIOR

Pro začínající detektivy 
je k dispozici verze Junior.

449 Kč
MOC

299 Kč
MOC

NOVINKA

Listopad
2020

Staňte se mistry dedukce.
SHERLOCK

S Sherlockem můžete procvičit především vaše deduktivní schopnosti, 
ale i logiku, šikovnost a váš celkový důvtip. 

Kniha ve stylu tzv. playbooku. 
Prostřednictvím hádanek a rébusů 
cestujete napříč kapitolou a snažíte 
se přijít na kloub záhadě. Případů 
je v knize 6 a jsou založené na 
původních příbězích o Sherlocku 
Holmesovi.
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NOVINKA

Léto 
2020

Díky této hře si procvičíte vaši fantazii, vynalézavost i kreativitu při vymýšlení 
jedinečných příběhů. Nebudete to však mít tak těžké, protože vám pomohou veliké 
karty s ilustracemi, které na sebe vždy krásně navazují. 

349 Kč
MOC

Tři typy malých her až pro 4 hráče, které vás zabaví 
a zároveň si procvičíte paměť. Veselé ilustrace, jednoduchý 
herní princip, vhodné pro všechny věkové kategorie –
doporučujeme i seniorům!

Tři typy malých her až pro 4 hráče, které vás zabaví 
ilustrace, jednoduchý 

249 Kč
MOC

NOVINKA

Jaro 
2020

Krásné ilustrace probudí vaši fantazii.
PŘÍBĚHOVKY

Hravé cvičení paměti.
  PAMĚŤOVKY
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 25 / 51 / 29 + 10 cm

Hlavolamy na procvičení vaší jemné i hrubé motoriky a hlavně prostorové představivosti. 
Najít způsob jak tyto hlavolamy rozdělit je však pouze polovina úspěchu. Dokážete je opět 
složit do původního stavu?

129 Kč
MOC

249 Kč
MOC

299 Kč
MOC

249 Kč
MOC

Darujte peníze či další dárky 
originálním způsobem. Stačí do 
tajemné schránky vložit bankovku 
či nějaký šperk. Aby se obdarovaný 
dostal k dárku, musí nejprve přijít 
na tajemství, jak schránku otevřít.

NOVINKA

Podzim 
2020

Klasické kovové a dřevěné hlavolamy.
HLAVOLAMY

Zabalte dárek do hlavolamu.

TAJEMNÁ SCHRÁNKA
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