Stínadelská hra otevře nepřístupná místa veřejnosti
Druhý ročník městské pátrací hry Stínadla tudy se odehraje od 15. února do
15. března 2017 v Brně a kromě pátrání v uličkách a odhalování spletitého
příběhu nabídne všem Brňanům unikátní možnost navštívit jinak
nepřístupná místa.
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Brno - Procházet trasu v centru Brna, odhalovat zajímavá a nevšední místa a přitom
luštit šifry, odkrývat tajemství dávného příběhu a cítit se přitom jako hrdinové knih
Jaroslava Foglara. To nabízí městská hra Stínadla>> (Stínadla tudy) dobrodruhům
jakéhokoliv věku, kteří se přihlásí na webu www.stinadlatudy.cz a vydají se hrát.
„Hra poběží od 15. února přesně měsíc, zapojit se do ní ale může hráč nebo hrací
tým kdykoliv v jejím průběhu a přizpůsobit průchod hrou svým časovým možnostem.
Trasa se dá projít za půl dne, ale také rozložit do několika příjemných odpolední nebo
si na ni vyhradit jeden víkend,“ přibližuje organizátor hry ze Sdružení přátel
Jaroslava Foglara Martin Vérteši.
Novinkou letošního ročníku bude unikátní možnost navštívit při průchodu hrou jinak
nepřístupná místa. Půjde především o tajemná sklepení či podzemní prostory, která
mají, stejně jako ostatní veřejně přístupná místa ve hře, tu pravou atmosféru
Stínadel. Podrobnosti ale organizátoři nechtějí prozradit, připravili by tím hráče o
překvapení.
Účast ve hře je zdarma, je ale nutné se na webu předem přihlásit a získat tak
zároveň polohu prvního stanoviště. „Následný postup už záleží na schopnostech
hráčů, trasa je ale naplánována tak, aby ji mohli projít i rodiče s dětmi či mladší
hráči. Jediné, co nechceme, je, aby někdo manipuloval se stanovišti nebo prozrazoval
ostatním, co trasa ukrývá. Atmosféra hry by tím utrpěla,“ myslí si Vérteši.
Námětem hry jsou Stínadla, tajuplná čtvrť z knih Jaroslava Foglara plná křivolakých
uliček, plácků, průchodů a dvorků. Přesně taková místa ukrývá i Brno a hra je
účastníkům ukáže. Vítězem se stane každý, kdo celou trasu úspěšně projde.
Nalezením posledního stanoviště ale hra ještě úplně nekončí. „Po skončení hry
chystáme velké závěrečné setkání, kde úspěšným hráčům předáme drobná ocenění,“
láká organizátor.
Loni se do hry zapojilo více než dvanáct stovek Brňanů v 558 týmech a do cíle
dorazila zhruba třetina. „Do hry jsem se loni zapojil se svými kamarády a byli jsme
nadšení, hra byla výborně promyšlená a závěr nečekaný. Dalšího ročníku se určitě
zase zúčastním,“ prozradil loňský účastník Martin Nejedlý.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara je celostátní nezisková organizace se sídlem
v Brně, která se snaží o šíření literárního a pedagogického odkazu spisovatele
Jaroslava Foglara a navazuje na jeho metody práce s mládeží. Jako jediná organizace
v České republice se zaměřuje na práci s dětmi v mikrokolektivech bez dospělého
vedoucího.
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