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Legendární Praha láká k objevování
Knihovna má po celé Praze celkem 44 kamenných poboček a také několik desítek
stanic pojízdné knihovny. Každá z adres ve svém okolí ukrývá mnoho zajímavých
detailů našeho města nebo vybízí k delší vycházce do okolní přírody. Mnohé z toho
člověk v běžném dni přehlédne, protože nemá čas zvednout hlavu k fasádě, kterou
zrovna míjí. To se rozhodli změnit knihovníci z poboček, které se zapojily do přípravy
hry Legendární Praha využívající prvky questingu (hledaček).
„Knihovníci jsou přeborníci ve vyhledávání zajímavých informací a jejich skládání do
nových obrazů, které se mohou spojit do příběhů. Zároveň mají velkou touhu předávat
je dál, a to co nejzábavnější formou. Questing je také o předávání informací:
těch, které jsme získali čtením, tím, že při cestě do knihovny pozorujeme okolí a
všímáme si ho, nebo tím, že posloucháme vyprávění místních obyvatel, kteří knihovnu
navštěvují. Legendární Praha toto vše spojuje a upozorňuje na to, v jak zajímavém
prostředí jsou knihovny umístěné a vyzývá k jeho objevování,“ vysvětluje koordinátorka
hry Eliška Fuxová z pobočky Školská.
Legendární Praha nabízí možnost projít v rámci osmnácti připravených tras
známá, míjená, ale i zcela neznámá místa v okolí knihoven a všímat si tak detailů
historických, architektonických i přírodních. Umožňují to připravené otázky, které jsou
navázány na kratší i delší trasy. Celou hru pak rámuje příběh z uzavřené knihovny, kde
se k životu probudil dlouho zahálející Koniáš a chrastí zápalkami. Cílem hráčů je
překazit jeho plány a sestavit Klíč, tedy seznam titulů, které si vložil na svůj seznam
knih určených ke zničení, a tím je zachránit.
Hlavní přínos pro hráče je radost z pohybu a z poznávání a objevování města. Ať
už tím myslíme objevování nových koutů Prahy nebo nový pohled na věci, kolem
kterých chodíme každý den. Hra má být radost, proto není nutné absolvovat všechny
trasy a to, jestli hráč projde jednu, nebo deset, je jen na jeho rozhodnutí. V každém
případě doporučujeme se v některé ze zapojených poboček zastavit pro herní plán,
který pomůže přehledně sestavit celý Koniášův Klíc a zároveň je to i hezký suvenýr.
Úplné informace o trasách a zapojených knihovnách, včetně otázek, najdou zájemci na
webové stránce www.legendarnipraha.cz.
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