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Na festival deskových her zvou do Nepomuku

Akce David a Goliáš, která se uskuteční v budově základní školy, nabídne
bohatý doprovodný program

Nepomuk - Do světa her a fantazie zvou organizátoři unikátního festivalu
deskových her s příznačným názvem David a Goliáš, který se o víkendu koná v
Nepomuku. Malí i velcí návštěvníci si mohou zasoutěžit nebo si zahrát jen tak
pro radost.

K vyzkoušení budou připraveny i hry pro zrakově postižené a chybět nebude ani
bohatý doprovodný program. „V době počítačové zábavy se dostávají deskové
hry do pozadí. Cílem festivalu je ukázat, že je možné se pobavit nejen nad
dámou nebo šachy. Na našem trhu jsou stovky různých her všech možných
žánrů. Je nutné také zdůraznit, že dnes už nejsou hry zábavou pouze pro děti,
ale oblibu v nich nachází i stále více dospělých,“ říká Petr Brož z občanského
sdružení Goada, které festival pořádá. „Na festivalu si mohou zájemci vyzkoušet
hry na vlastní kůži. Připraveni poradit i předvést techniku hry jsou naši
dobrovolní asistenti, takže se žádný příchozí nemusí obávat toho, že pravidla
nepochopí. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i hry pro zrakově postižené,“
dodává Petr Brož.

„Uskuteční se také několik turnajů o hezké ceny, samozřejmě v podobě
deskových her. Vyhlásíme také druhý ročník kreativní soutěže o nejlepší novou
deskovou hru a slavnostně oceníme nejlepší hru přihlášenou do minulého
ročníku,“ doplňuje Brož.

Organizátoři nezapomněli ani na ty nejmenší. „V sobotu odpoledne se děti
pobaví u pohádkového divadelního představení a pokud se rodiče do hry hodně
zaberou, mohou využít naší nabídky hlídání menších dětí v připraveném
mateřském centru,“ dodává Brož.

Druhý ročník festivalu David a Goliáš se koná v prostorách základní školy v
Nepomuku. Hrát se bude po celý víkend. Začátek je podle slov organizátorů po
oba dva dny naplánován na 9.30. Dnes se končí v 19 a zítra ve 14 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
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