
 

 

 

20. Výstava HRY A HLAVOLAMY 
INFO 

Název: 20. Výstava HRY A HLAVOLAMY 

Termín: 11. – 14. září 2014 

Místo: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2 

Otevírací doba: čtvrtek 8.00 – 18.00 h,  pátek 8.00 – 22.00 h, sobota a neděle 10.00 – 18.00 h 

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 190 Kč, skupinové 60 Kč 

Web: www.HryaHlavolamy.cz 

 

AKCE 
Interaktivní Výstava Her a Hlavolamů je jedinečnou možností zahrát si nejrůznější společenské a 
deskové hry včetně aktuálních novinek. Potrápit mozkové závity bude mít za úkol i několik desítek 
mechanických hlavolamů, které si všichni návštěvníci mohou zapůjčit a vyřešit. Připraven je i bohatý 
doprovodný program, který obsahuje celou řadu zajímavých přednášek, workshopů a soutěží. Pro 
vystavovatele představuje jejich cílovou skupinu. 
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Především rodiny s dětmi, školní skupiny – žáci 1. a 2. stupně ZŠ, studenti středních škol. Milovníci 
deskových a společenských her. Lidé, co mají rádi logické hříčky a hlavolamy. 
 
 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
Velká herna nabízí přes 100 různých deskových a společenských her vhodných pro malé, větší i velké. Na 
své si tak přijdou nejen rodiny s dětmi, ale i teenageři a dospělí bez rozdílu věku. Opravdu každý si tak 
podle své chuti a času může zahrát několik rychlých a jednoduchých her nebo strávit celé odpoledne 
napínavou strategickou hrou. I hlavolamy jsou rozděleny do několika kategorií podle obtížnosti, takže si 
vyberou ti nejmenší i opravdoví profíci. 
Pro školní i mimoškolní skupiny je navíc na čtvrtek a pátek připravena řada přednášek z oblasti logiky, 
hlavolamů a rébusů. Hlavolamové workshopy pak čekají i na návštěvníky z řad veřejnosti. 
 
 
VÝJIMEČNOST VÝSTAVY 
Hlavní výhodou je, že každý z návštěvníků si může všechny hry vyzkoušet a rozhodnout se pro 
zakoupení hry nejen podle barevnosti krabice, ale podle toho, zda ho hra skutečně zaujme. Při výběru 
vhodné hry navíc poradí vyškolení instruktoři a hráče seznámí s pravidly. Deskové hry a hlavolamy jsou 
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užitečné opravdu pro každého. Učí hráče komunikovat, spolupracovat a férově soutěžit. Také rozvíjí 
logické myšlení, paměť, postřeh a jemnou motoriku nejen u dětí. To vše jsou v dnešní době vysoce 
ceněné vlastnosti a dovednosti. 
Unikátní je i samotná sbírka her a hlavně hlavolamů. Ty částečně pocházejí ze sbírky patrona výstavy 
RNDr. Jaroslava Flejberka, největšího sběratele hlavolamů z celého světa u nás. 
O velké oblibě Výstavy Her a Hlavolamů jasně hovoří, že letos se koná již 20. ročník! 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
Již popáté proběhne Výstava Her a Hlavolamů v nádherných historických prostorách přímo v 
Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze 2. Díky atraktivní lokalitě v centru Prahy je toto místo s 
unikátní atmosférou dostupné téměř odkudkoli.  
 
 
POŘADATEL 
Pavel Hofrichter - milovník hlavolamů a deskových her, spoluzakladatel 
největší akce pro děti Bambiriáda, pořadatel výstav HRY A HLAVOLAMY a 
autor konceptu hlavolamových programů na firemní a společenské akce. 
Spoluorganizoval světové setkání sběratelů hlavolamů 2008 - IPP v Praze. 
Mezi jeho nejoblíbenější hlavolamy patří japonské HANAYAMA a luxusní 
dřevěné od českých výrobců. 
 
 
GARANT VÝSTAVY 
RNDr. Jaroslav Flejberk se řadí mezi nejvýznamnější sběratele mechanických 
hlavolamů a je uznávaným znalcem společenských her. Jeho sbírka čítá více 
než 7000 hlavolamů. Je autorem rozhlasového pořadu Hrátky s logikou. 
Publikuje v časopisech, je zván do pořadů televizních stanic. Každoročně se 
účastní světového setkání sběratelů. Matematik Jaroslav Flejberk je 
spoluzakladatelem MENSA ČR, producentem prvního sériově vyráběného 
kovového hlavolamu Ježek v kleci se šroubovacím ježkem a ředitelem 
rychlostního turnaje ve skládání Rubikovy kostky (Pardubice). Založil tradiční 
výstavy s názvem HRY A HLAVOLAMY. 
 
 
FOTOGALERIE z výstav - http://bit.ly/SMWfOL 
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Produkce akce PR, media 

Aleš Kužílek Jana Ptáčková 
kuzilek@rain.cz ptackova@rain.cz 
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