
 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Vyhodnocení čtenářské hry Lovci perel 2014 

Hradec Králové, 10. prosince 2014 - Projekt Lovci p erel p řipravený Knihovnou m ěsta Hradce 
Králové (KMHK) úsp ěšně dosp ěl ke konci ro čníku 2014. Výsledky jsou zve řejněny na webu 
knihovny a nejlepší hrá či dostali knižní odm ěnu. 

Projekt Lovci perel byl odstartován na Den pro dětskou knihu 30. 11. 2013 a termín ukončení a 
sečtení výsledků byl stanoven na 29. 11. 2014. Z celkově registrovaných 157 knihoven z celé 
České republiky zaslalo výsledky k vyhodnocení 111 knihoven.  

Celkem se do hry Lovci perel podle zaslaných výsledků zapojilo 4 579 dětí, které přečetly a 
vypracovaly odpovědi a úkoly k 37 026 knihám. Nejlepší hráčkou – lovkyní perel se stala Romana 
Hybšmanová z Hradce Králové s 273 přečtenými knihami. Dalšími rekordmany jsou Eliška Vlasatá 
z Písku (248) a Ester Pinchas ze Žamberka (211). 

Podrobnější informace o výsledcích najdete na webových stránkách projekty.kmhk.cz. 

Nejlepších 48 dětí z celé České republiky bylo odměněno poukázkami k odběru knih od firmy 
Kanzelsberger v hodnotě 200 Kč, jejichž nákup byl financován z grantu Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků (SKIP). Všechny zapojené děti byly oceněny přímo ve svých knihovnách 
formou předvánočních trhů nebo specifickým způsobem vyhovujícím jednotlivým knihovnám. 

Poděkování patří také firmám České korálky a Beadworld za jejich příspěvek do projektu. Pro jeho 
velmi pozitivní ohlas se knihovna rozhodla pokračovat dalším ročníkem pro stávající soutěžící i 
nově registrované subjekty. Z původně zaregistrovaných 157 knihoven pokračuje 75 knihoven i 
v dalším ročníku, v roce 2015, a přidávají se postupně další. 

Knihovna města Hradce Králové, kde myšlenka projektu v roce 2011 vznikla, dále projekt zaštiťuje 
a poskytuje veškeré dokumenty a informace ke hře. Jde především o originální otázky a úkoly k 
cca 800 dětským knihám s logickým schématem a jednotnou grafickou úpravou. Veškeré materiály 
mohou přihlášené knihovny stahovat na projekty.kmhk.cz. Jsou to plakáty, nálepky na knihy, 
pravidla hry, prezenční listiny, diplomy atd. 

 

Další informace: 
Knihovna města Hradce Králové, Bc. Alice Hrbková, pobočka Malšovice 
tel. 495 264 687, e-mail perly@knihovnahk.cz            


