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Snad každý z nás se rád odreaguje nějakou aktivitou ve svém volném čase. Pokud není venku
zrovna ideální počasí a chcete se zabavit z domácího pohodlí, je dobré se zabavit třeba na
internetu. Je to ideální v případě, že jste nebyli celý den u počítače. Jedna z mnohých variant
může být hra online her na www.hry.cr.

      

Je to přeci jen modernější než hrát karty, kde ve většině případů her potřebujete spoluhráče.
Každý si jistě vybere ze spousty žánrů a typů. Hry jsou taky rozdělené podle určitých věkových
skupin, či dle vhodnosti pro muže a ženy. V některých hrách si můžete vyzkoušet různé
zajímavé povolání zajímavou formou.

  

Hry pro dívky  jsou samozřejmě specifické. Málokterého muže by bavily hrát roztomilé hry .
Vzhledově bývají velice hezké. Tématicky to bývá často o vaření, oblékání jiných dívek čili
stylování, budování zahrad atd.

  

Hry pro dvě osoby  jsou také velmi vhodné pro páry, které se chtějí pobavit. Zkuste si zahrát
třeba volleyball. Mezi jednu z nejhranějších online her můžeme zařadit hru jménem Prince of
Persia. Jde o klasickou smýkačku, kterou zná snad každý. Pokud jste si ji však ještě nezahráli
je dobré si ji vyzkoušet zahrát. Je to jako povinné čtivo mezi knihami. Hráči pokru, kteří nemají
rádi velké riziko si můžou zahrát proti počítači a trénovat se popřípadě na skutečnou hru.
Milovníci stříleček se můžou odreagovat při obraně se před zombie. Principem hry je snažit se
přežít co nejdéle a nenechat se zabít zombiemi. Ti, co mají rádi adrenalin, si můžou zajezdit na
Rally Racing. Projedete se jako profíci a nemusíte se bát smrti, jen prohry. Pro soutěživé typy to
může být zajímavý zážitek.

  

Mezi universální oddechovou patří v neposlední řadě hlavně různé smýkačky – Lovec sýra,
Sonic Flash – super rychlá příšerka a podobně. Skákat na super kole může být také velice
zábavné pro některé milovníky BMX kol.
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