
Pojďte, budeme si hrát 

Královéhradecký kraj 

 

Hlavní přínos: 

• Aktivní využití volného času dětí i rodin ve venkovním prostředí 
• Posilování soudržnosti rodin a upevňování mezigeneračních vazeb 
• Rozvoj dětské kreativity 

 

Uzavření knihoven pro knihovníky neznamenalo nečinnost. Řada knihovnických aktivit byla 
přesunuta do virtuálního prostředí, explozivně vznikaly nové aktivity specifické pro virtuální 
svět, části aktivit byly upraveny do distančního prostředí. V neposlední řadě byl využit přesun 
některých (a tvorba nových) aktivit do exteriéru, aby nedocházelo k setkávání většího počtu 
osob v uzavřeném prostoru. Pandemie COVD-19 přinesla již od roku 2020 oblibu nového prvku 
– městských her. Ty spočívají ve využití venkovního veřejného prostředí a přípravě 
kreativních úkolů, které mohou návštěvníci plnit v libovolném čase a s dodržením všech 
hygienických opatření. Odměny za úspěšné plnění čekají na návštěvníky nejen v podobě 
společně stráveného času rodin a přátelských kolektivů, ale i formou různých drobností.   

Outdoorové aktivity různého typu probíhaly v mnoha knihovnách po celé republice. V počtu  
a šíři nabídky se však vymykala Knihovna města Hradce Králové1, která by se ctí obstála 
v soutěži o nekorunovaného krále městských her v České republice.  

Za propagací a nápaditostí městských her v Hradci Králové stojí zejména knihovnice Markéta 
Dubnová z kuklenské pobočky, která tyto hry i odstartovala. Do městských her se zapojila 
všechna dětská oddělení Knihovny města Hradce Králové a návštěvníci a obyvatelé města se  
v průběhu roku mohli radovat z mnoha a mnoha nových a rozličných her.  Obliby her si všiml 
i pořad České televize Tamtam, v jehož reportážích se dětská oddělení Knihovny města Hradce 
Králové několikrát objevila. 

Vše začalo společnou hrou Bubáci a baráky, na jejíchž organizaci se podílela všechna oddělení 
Knihovny města Hradec Králové. Tato hra se snažila přiblížit zajímavosti, pověsti a osobnosti 
daného místa, a setkala se s celou řadou kladných recenzí. Následovaly hry nejrůznějších témat 
a obtížností např. Kudy chodí jaro, Mravenci se nedají, Distanční výuka v Bradavicích, 
Literární toulky po Evropě s kufrem Pepou (ve spolupráci s EuropeDirect), Vánoce 
přicházejí, Den Země, Vzhůru ke hvězdám a celá řada dalších zajímavých her. 

Venkovní hry spojené s procházkou a luštěním bylo možné absolvovat kromě Hradce Králové 
také v Nechanicích, Hořiněvsi, Urbanicích, Roudnici, Syrovátce, Hořicích, Náchodě, Jičíně  
i jinde. Pro ty, kteří nemají možnost se do těchto obcí vypravit, knihovna města Hradce Králové 

 
1 Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové. Mgr. Barbora Čižinská, tel.: 733 
663 779, email: cizinska@knihovnahk.cz, web: https://www.knihovnahk.cz/. 

 



zavedla novinku – Městské hry na doma. Ve fondu knihovny je nyní možné nalézt starobyle 
vyhlížející desky plné zalaminovaných karet. Do těchto desek jsou ukryty hry, které během 
roku visely na plotech a stromech po městě. Hry byly vyzkoušeny na pobočce  
v Kuklenách, kde je možné si je od června 2021 vypůjčit podobně jako deskové hry. Městské 
hry na doma využívají učitelé (např. pro školy v přírodě) či skautští vedoucí, ale také rodiny. 
Nabídka Městských her na doma se bude postupně rozšiřovat i do ostatních dětských oddělení. 

 

 

 

 


