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9. Festival her
V minulých dnech proběhl v A-klubu Krajské knihovny Karlovy Vary již tradiční Festival her.
Už po deváté se mohli milovníci deskových her setkat s lidmi stejných zájmů a vyzkoušet si
nové hry nebo se zúčastnit turnajů a klání ve společenských deskových hrách.
„Ti, kteří se chtěli s některými hrami seznámit a vyzkoušet si je, měli jedinečnou možnost.
Pod vedením zkušených hráčů z Herního klubu knihovny mohli proniknout do tajů mnoha
z nich. Vždyť v krajské knihovně jsou k dispozici téměř dvě stovky nejrůznějších stolních her a
z toho si mohou zájemci téměř 100 půjčit i domů,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler.
Tuto možnost, seznámit se s novými hrami, využilo více než 20 hráčů začátečníků.
Odpoledne bylo vyhrazeno turnajům a bojovným kláním. Hráči změřili své síly ve Víceboji
nebo ve hře Magic: The Gathering. I v průběhu turnajů měli začátečníci možnost, jednak
sledovat zkušené hráče, ale také se hru naučit pod vedením těch zkušenějších. Velmi
zajímavé bylo například sledovat klání ve hře Warhammer, což je vlastně válečná hra
z fantasy prostředí. Proti sobě nastoupila nejrůznější fantastická vojska, draci a další figury
z bájných světů s nejrůznějšími zbraněmi. Na bitevním poli byly skály, stromy a stavby a
přesto, že bylo velké jen asi 1 x1,5 metru a bojovníci byly deseticentimetrové figurky, byl
zápal jejich vůdců, tedy skutečných lidských hráčů, opravdu veliký.
Nejvíce obsazený turnaj ve Víceboji vyhrála Monika Zebischová a na dalších medailových
pozicích se umístili Tomáš Grosser a Lucie Vaňková.
Celý Festival her, kterého se zúčastnilo na 70 hráčů a diváků, by se nemohl uskutečnit bez
zápalu a nadšení členů knihovního Herního klubu. Velký díky patří Janu Šimkovi, Monice
Zebischové, Bohdanovi Vaňkovi a Lukášovi Hladečkovi a také zástupcům z Magic: The
Garhering Jakubovi Matouškovi a Warhammer 40 000 a Shadespire Petrovi Kotrčovi.
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