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Vážení zákazníci,

Dovolte, abych vám pøedstavil firmu Jirasgames.
Jmenuji se Jiøí Mikoláš a jsem autorem a vydavatelem spoleèenských her. Profesionálnímu vývoji a výrobì 
her se vìnuji již od roku 2002. Do roku 2006 jsem se zamìøoval pøedevším na edukativní hry a hry na 
zakázku. V roce 2007 jsem vydal svoji první, èistì komerèní hru. V roce 2008 následovaly další tøi. Doposud 
jsem realizoval celkem 20 projektù her. 

Mým cílem je vytváret kvalitní, ceské moderní hry, které by mohly konkurovat zahranicním hrám tzv. 
nemeckého typu. Usiluji o to, aby všechny mé hry mìly svìží a nápaditý herní systém podpoøený atraktivním 
designem. Hlavní charakteristikou her Jirasgames je osobitý humor, styl a originalita.

Cílovou skupinou mých her jsou rodiny, dìti od 8 let a dospìlí, kteøí dávají pøednost kratším hrám cca do 60 
minut a baví je jednodušší strategické hry založené pøedevším na herní atmosféøe a humoru namísto 
abstraktních operací nebo nároèných her s komplikovanými pravidly.

Ke svým hrám nabízím marketingový nadstandard jako napø. videonávody ke stažení na mých webových 
stránkách (www.jirasgames.com), nebo rùzné tipy k pravidlùm, zajímavé informace èi soutìže.

Prohlédnìte si prosím mùj katalog a neváhejte mne kontaktovat.
Budu se tìšit na pøípadnou spolupráci s Vámi.
Pøeji Vám hodnì pohody a úspìchù ve vašem podnikání.

S pozdravem,
Jiøí Mikoláš - Jirasgames
autor, grafik a vydavatel her

O Jirasgames

Kontaktní informace:

Jirasgames 
Jiøí Mikoláš
Kosova 702
Praha 6 Suchdol, 165 00
Èeská Republika
Telefon: +420 736136217
Email: jirasgames@seznam.cz

www. Jirasgames.com



Cuba Cube
Na Kubì není život lehký. Není práce, nejsou peníze. Berete to, co vám osud pøihraje. Tøeba i starý oprejskaný auto a zakázku 
od pašeráckého bosse. Vaše øidièské umìní projde tìžkou zkouškou. Èeká vás cesta pøes nebezpeèné prùsmyky a staré 
zapomenuté pašerácké stezky. Navíc je vám policie stále v patách. Zkušený pašerák si však poradí. Ví, co kdy a kde výhodnì 
prodat a jak vyzrát na policajty i konkurenci… Hra s kostkami je unikátní kombinací taktiky, strategie a zruènosti. Cuba Cube 
nabízí 5 odlišných zpùsobù hraní - 5 plnohodnotných her:
 
Deathmatch – všichni proti všem 2 – 5 hráèù 60 min.
Kooperativní – spoleènì proti høe 1- 6 hráèù 50 min.
Race – akèní a rychlý závod 2 – 5 hráèù 30 - 60 min.
Business – obchodní strategie 2 – 4 hráèi 50 min.
Team play – hra v týmech 6 – 10 hráèù 60 – 90 min.

1 - 10 hráèù

Vìk 8+

30 - 90 min.

Cuba Cube

Rodina Pøátelé

NOVINKA 2009



Fantastát
Narodili jste se ve Fantastátu, v malé zemi sousedící s øíší fantazie na severu a reálným svìtem na jihu. Tušíte, že za hranicí vaší 
zapadlé vesnice je nìco víc. Svìt plný pokladù, pøíšer, kouzel a hrdinských èinù. Touze po dobrodružství nelze odolat. Pøipravte 
se na cestu! V místní dílnì vám vyrobí zbraò dle vašeho pøání, staèí jim to umìt vysvìtlit. Co takhle bojové koštì èi nabroušený 
špendlík? V hospodì si najmete prùvodce. Co tøeba bláznivou veverku? Nyní jste pøipraveni a mùžete vyrazit. Tato hra unikátnì 
kombinuje hru se slovy a písmenky s hrou na hrdiny (RPG) a lze ji hrát ètyømi zpùsoby. Každý zpùsob má svá specifická pravidla 
a nabízí jedineèné a navzájem rozdílné zážitky.
 
Akèní – všichni proti všem v humorném duchu 2- 6 hráèù 60 – 90 min.
Kooperativní – spoleènì proti høe (obludám) 2 – 6 hráèù 60 – 90 min.
Deathmatch – všichni proti všem tvrdì a neúprosnì 2 – 6 hráèù 50 – 70 min.
Teamplay – akèní hra v týmech 4 – 12 hráèù 60 – 120 min. 

2 - 12 hráèù

Vìk 8+

40 - 90 min.

Evoluce v krabici

Rodina Pøátelé

NOVINKA 2009



Evoluce v krabici
Revoluènì evoluèní spoleèenská hra!

Univerzální hra pro rodinu i pøátele, která potìší svou hratelností a strategickými možnostmi. Jednoduchý a nápaditý herní 
mechanismus má rychlý spád, skvìle graduje a nauèíte se jej za pár minut. V této krabici najdete hru, která je díky svému 
revoluènímu pojetí na vrcholu evoluce spoleèenských her.

Zaèíná se psát historie lidstva. Na scénu, tvoøenou kulisami divokých prehistorických rostlin a bizarních tvorù, právì vstupují 
první pøedchùdci èlovìka. Jste jedním z nich - vùdcem nepoèetné tlupy lidoopù. Tajemná pøírodní síla evoluce vás nutí rùst, 
množit se a vyvíjet se co možná nejrychleji. K rychlému vývoji potøebujete hodnì masa, a tak se specializujete na lov mamutù. 
Èím víc mamutù ulovíte, tím rychleji vám poroste mozek.
S vìtším mozkem dokážete více vìcí, zdokonalíte své lovecké dovednosti a budete moci lépe èelit svým nepøátelùm. Ti nejlepší 
z vás dospìjí k vytouženému evoluènímu cíli - modernímu èlovìku - a tak zajistí svému rodu nesmrtelnost (tedy dokud 
nevyhyneme).

2 - 5 hráèù

Vìk 10+

50 min.

Evoluce v krabici

Rodina Pøátelé



Zapadákov
Relaxaènì westernová kovbojka s trochou støílení a loupení, ale hlavnì s nepøekonatelnou atmosférou, neotøelými 
nápady a strhující zábavou. Vyvážený mix strategie, náhody, a nìkolika jedineèných herních mechanismù (napø. házení 
„nábojù“ na speciální terè) z této hry dìlají nejwesternovìjší kovbojku všech dob.

„Akci musíme poøádnì naplánovat, amigos! Snakeu, ty využij svýho šarmu a dostaò z tý holky ze saloonu, kam šerif 
schovává klíèe vod trezoru. Prcek mezitím sežene konì, pušku a lano. Taky budem potøebovat splašit nìjaký hodinky, 
aby to nedopadlo jako minule... Dejte si hlt whisky na kuráž a mùžete vyrazit. Jenom doufám, že nám to ta zpropadená 
banda vod Èervenýho potoka nevyfoukne. Dneska de vo hodnì… “cne westernová kovbojka s trochou strílení a 
loupení, ale hlavne s neprekonatelnou atmosférou, neotrelými nápady a strhující zábavou. Vyvážený mix strategie, 
náhody, a nekolika jedinecných herních mechanismu (napr. házení „náboju“ na speciální terc) z této hry delají 
nejwesternovejší kovbojku všech dob.

2 - 5 hráèù

Vìk 11+

60 min.

Zapadákov

Rodina Pøátelé



3 - 10 hráèù

Vìk 14+

60 - 180 min.

Reality show

Rodina Pøátele

Psychologicko kreativní náøez. Zatracenì nápadité úkoly a rafinovanì zábavný originální princip na motivy televizní reality 
show. Ve høe je dost prostoru pro taktiku, blafování i tvoøivost. Nemusíte nutnì poøádat párty dýchánek. Tato hra pobaví i 
partu velebných kmetù pøi odpoledním èaji...

Hra obsahuje karty s více než 60 úkoly. Úkoly jsou dùmyslné a velice originální. Vìtšina úkolù má psychologické pozadí, které 
však neèiní hru složitìjší. Psychologická stránka úkolù mùže být pouze pøíjemným zpestøením pro hráèe, které baví pøemýšlet 
o sobì a o druhých, nicménì na zábavnosti høe nic neubírá. Hra mobilizuje tvoøivost a aktivitu, podnìcuje, inspiruje a vytváøí 
pøíležitost pro nezapomenutelné zážitky. Je pøíjemnou a vkusnou zábavou, dokáže lidi nenásilnì uvolnit a rozehøát.
V jedné høe hráèi stihnou cca 15 úkolù. Úkoly jsou nastavené tak, aby se neohrály a hráèe bavily opakovanì!

Reality show



2 - 5 hráèù

Vìk 10+

60 min.

Proè kouzelník neèaruje

Rodina Pøátelé

Proè kouzelník neèaruje
Pøíbìh se odehrává v dávných dobách na ostrovech starobylé Británie. Na hradì Kamelotu pøebývá neš�astný král Artuš 
a v napjatém oèekávání vyhlíží své oddané rytíøe. Uplynul již dlouhý èas od chvíle, kdy byla jeho žena, královna Ginevra, 
unesena. Král vyslal vás, své nejlepší rytíøe, královnu hledat. Nyní èeká a doufá ve váš úspìch. Každým dnem však 
slábne a království bez krále, schopného vládnout, strádá. Na vašich bedrech tak leží osud celé Británie! Nemeškejte a 
najdìte královnu co nejrychleji!

Pøíjemná dobrodružná hra pro rodinu i pøátele na motivy stejnojmenné knihy. Vyrážíte hledat královnu, ale nevíte kam. 
Potøebujete nalézt nìjakou stopu a tak brázdíte krajinu. Ne všude však vedou cesty, a proto budete muset postupovat 
pøes moøe, rozeklané hory a hluboké lesy. Odpoèinek vám nabídnou hostince a útoèištìm se vám stanou starodávné 
hrady. Nezapomeòte se však ptát po královnì - každý nìco ví, každý vám rád pomùže, ale nikdo toho neví moc…



1 - 3 hráèi

Vìk 8+

20 min.

Esians

Rodina Pøátelé

Karetní RPG pro jednoho až tøi hráèe! Nová hra od spøáteleného vydavavatele - Rebelteamu.

Doba je zlá. Tam, kde již bylo Zlo jednou vymýceno, povstávají nová nebezpeèí polykající lidské životy. Svìt Esians zaèíná být 
znovu divoký a temný. Jen hrdinství a odvaha spolu s prolitou krví jsou schopny vrátit zpìt staré dobré èasy…
Odvážíš se vstoupit do neznámých krajù a na rozdíl od mnoha jiných dobrodruhù pøežít? Budou Tvé èiny jednou souèástí 
kronik Esians? Nepropásni svou šanci stát se hrdinou!

Slovo autora: "Základní myšlenka a motivace pro stvoøení Esians byla nabídnout zábavnou hru samotáøským hráèùm. Hru, 
která by fungovala, když jste sami a máte chu� hrát, a která by zároveò nezklamala, když za Vámi pøíjde kamarád. Vznikl tak 
pomìrnì originální herní systém, ve kterém se projeví jak pøízeò štìstìny, tak i Vaše rozhodování. Partie Esians jsou velmi 
pestré, dochází k mnoha zajímavým situacím a kombinacím. Hra samotná není po nauèení vùbec nároèná, nebude Vás po ní 
bolet hlava od poèítání a pøesto budete mít pocit, že jste si dobøe zahráli. Pøeji Vám, a� se Esians líbí. Hodnì zdaru, slovutní 
reci!"

Esians



Ceník her a obchodní podmínky

Název hry Rozmìr krabice CENA

Evoluce v krabici 140 x 150 x 36 mm 399 Kè

Zapadákov 140 x 150 x 36 mm 399 Kè

Reality show 200 x 200 x 50 mm 399 Kè

Proè kouzelník neèaruje

Esians

Cuba Cube

Fantastát

vyprodáno

140 x 110 x 16 mm

140 x 150 x 36 mm

140 x 150 x 36 mm

399 Kè

329 Kè

449 Kè

449 Kè

Recenzentùm a tisku poskytuji slevy.
Pøi vìtším odbìru poskytuji slevy.
Herním klubùm poskytuji slevy.

Více informací o hrách, videonávody a další doplòky najdete na www.jirasgames.com
 

Objednávejte pøes eshop na www.jirasgames.com

Další Iinformace

Novinka prosinec 2008

Novinka prosinec 2008

2007

Novinka prosinec 2008

Vydavatelství REBEL

Novinka listopad 2009

Novinka listopad 2009
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