Rychlé šípy vyráží popáté do brněnských ulic. Ukryjí se na
některém z balkónů v centru
Oblíbenou pátrací hru Hledáme Rychlé šípy pořádá už popáté v brněnských
ulicích Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Od 17. listopadu do 17. prosince
mohou lidé ve vyznačeném území hledat figurínu slavného chlapeckého
klubu. Ti úspěšní budou oceněni na Večeru světel.
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Brno – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Slavná
pětice chlapců z klubu Rychlé šípy opět na měsíc vystoupí ze stránek knih spisovatele
Jaroslava Foglara a vydá se do ulic Brna. Od 17. listopadu do 17. prosince se totiž
uskuteční další ročník oblíbené hry Hledáme Rychlé šípy. Lidé tak mohou procházet
uličky v předem vyznačeném území a pátrat po figuríně v životní velikosti.
„Herní území jsme letos, kdy hru v Brně pořádáme už popáté, mírně rozšířili, aby i
pro každoroční pátrače byla v něčem nová. Pořád ale platí, že figurína Rychlých šípů
bude ukryta na některém z balkónů, výklenků, ochozů či pavlačí viditelných z běžně
dostupných míst. Stačí jen v hracím období vyrazit do města a pátrat,“ vysvětluje
jeden z organizátorů hry ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara Martin Vérteši.
Území, ve kterém se vyplatí pátrat, je letos ohraničeno na východě ulicemi Benešova
a Rooseveltova, na severu ulicí Joštovou a Moravským náměstím, na západě ulicí
Husovou a zasahuje až k Mendlovu náměstí. Z jihu je pak uzavřeno ulicemi
Václavská, Hybešova a Nádražní.
Úspěšní hledači mohou svůj nález vyfotit nebo nakreslit a poslat organizátorům, ti je
odmění na slavnostním vyhlášení hry, které proběhne 17. listopadu v Denisových
sadech v rámci akce Večer světel. „17. listopadu 1938 vyšel první kreslený příběh
Rychlých šípů, proto si právě v tento den ve spoustě měst připomínáme Jaroslava
Foglara, jenž ve svých knihách Večer světel i celá Stínadla, tu tajemnou čtvrť plnou
dobrodružství, zachytil,“ objasnil Vérteši s tím, že letos navíc uplynulo 110 let od
narození tohoto spisovatele.
V minulých letech byla figurína v Brně umístěna třeba na balkóně Besedního domu či
v Uličce Václava Havla. Rychlé šípy budou letos pátrači hledat kromě Brna i
v Ostravě, Hodoníně a Praze. Právě v hlavním městě hra před sedmnácti lety vznikla.
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