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"Lovci perel"

Markéta Poživilová

Spolupráce Knihovny města Hradce Králové a Pedagogické fakulty UHK přinesla od svého vzniku v 

loňském roce již několik rozsáhlých projektů. Jedná se např. o: aktivity v rámci projektu BOOK-COOL-IN, příprava 

putování po hradeckých pověstech jako aktivita pro hledače rodinných "keší", vznik velkého kalendáře, kde je 

modelkou např. herečka Pavla Tomicová se svým manželem Ondřejem Malým. Další činnost, kterou budeme 

nabízet v rámci čtenářské gramotnosti, je velká celoroční hra. Před nedávnem proběhla časopisem U nás 

informace o připravované hře "Postav si své fantasy město". Následně po této informaci však ještě došlo k úpravě 

celého projektu, a proto nyní nabízíme zcela novou informaci. Hra má název "Lovci perel" a je inspirována 

nápadem kolegyně Alice Hrbkové. V těchto týdnech připravujeme podrobnosti celé hry, o které bychom vás chtěli 

informovat během měsíce června. Oslovíme vás přes vaše metodiky, přes KDK, SKIP, atd. a veškeré informace 

budou od 1. 7. 2012 též na webu www.knihovnahk.cz . Během letních prázdnin bychom chtěli přihlášeným 

knihovnám zaslat již veškerý materiál - takový herní balíček (ve kterém budou diplomy, soutěžní tabulky, perly a 

veškeré propozice potřebné k uskutečnění hry). Od září by pak měla hra propuknout ve všech přihlášených 

knihovnách a měla by trvat až do června příštího roku, kdy vyhlásíme největší regionální lovce perel a spočítáme 

všechny ulovené perly. Věříme, že se náš východočeský pokus s celoroční hrou vydaří a že vám bude příjemné 

zapojit se do této společné aktivity a prožít nejedno podmořské dobrodružství.

            Podrobné informace k celému projektu i celoroční hře Lovci perel můžete získat 

na pozivilova@knihovnahk.cz, nebo na tel.: 601 576 800.
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