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„Postav si své fantasy město“

Markéta Poživilová

            Nevím jak vy, ale já jsem vždy velice prožívala sci-fi romány. Přitahoval mě neznámý vesmír a jeho nekonečná 

dobrodružství. Žila jsem na vysněných planetách s obřími květinami a malými, heboučkými a naprosto neškodnými zvířátky. 

Jednou z nejčtenějších knih mého dětství se stala Bulyčovova Alenka z planety Země a její vesmírná dobrodružství. Dlouhé 

hodiny jsem se potulovala vesmírem a ve svých představách vytvářela nové planety a nová města. Fantazie mi přitom jela na 

plné obrátky…

A teď ta naprosto úžasná zpráva. Knihovna města Hradce Králové připravila ve spolupráci s Univerzitou Hradec 

Králové ojedinělý projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Jednou z jeho částí je i velká celoroční hra pro dětské čtenáře 

knihoven „Postav si své fantasy město“.

A co je na tom tak úžasného?

Úžasné na tom je to, že do tohoto projektu se může přihlásit kterákoliv knihovna východočeského regionu. Přihlášená 

knihovna pak od nás dostane zcela připravenou celoroční hru pro dětské čtenáře – s vlastní realizací může začít kdykoliv. 

Obdrží celé motto hry, propagační plakátky, veškerý materiál potřebný ke hře, hrací peníze „moriony“, diplomy atd. Hra 

podporuje čtení jako takové, čtenářskou gramotnost, dětskou tvořivost a fantazii. Zároveň spojuje všechny zúčastněné 

knihovny. Děti během roku získávají za přečtené knihy fantasy domy, originální vesmírné stavby, bájné rostliny, některé 

fantasy objekty mohou i samy vytvářet. Hra má i další bonusy. Po regionu budou vznikat naprosto originální vesmírná fantasy 

města, která se po skončení hry spojí v jedno krásné, vysněné a tak trochu kouzelné město plné příběhů…

Možnost stát se součástí tohoto vesmírného experimentu má v tuto chvíli každá knihovna východočeského regionu 

(region SKIP 08 – členství ve SKIPu však není podmínkou), která se přihlásí na adrese pozivilova@knihovnahk.cz (Markéta 

Poživilová, tel.: 495 075 017, Knihovna města Hradce Králové). Na této adrese se dozvíte i veškeré bližší informace o hře 

„Postav si své fantasy město“ i o celém projektu. Po přihlášení obdržíte vše potřebné a můžete kdykoliv začít stavět a snít.
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