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Už devět stovek Brňanů pátrá po skrýších ve Stínadlech 
Městská hra Stínadelské šestnáctero, kterou 19. února spustilo Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, už zaujala více než devět stovek hráčů. Ti pátrají 
po zajímavých brněnských zákoutích, která představují bydliště Vontů. 
Vodítkem jsou jim pouze fotografie míst, zveřejňované postupně 
organizátory na webové stránce hry. Lidé tak testují svou znalost města a 
soutěží mezi sebou v rychlosti nalezení. 

Brno – Šestnáct fotografií míst s tajuplnou atmosférou je základem měsíční hry, do 
které už se zapojily stovky Brňanů. Samostatně nebo v týmech se vydávají hledat 
místa z fotografií, která v etapách po čtyřech zveřejňují organizátoři postupně na 
webu. „První čtveřici míst jsme hráčům ukázali minulý týden o půlnoci z neděle na 
pondělí, kdy hra začala, druhou etapu jsme spustili dnes a obdobně budeme 
postupovat až do 18. března. Hráči se z fotografií snaží poznat, kde v Brně se místo 
nachází a co nejdříve se tam dostat. Od rychlosti objevu se totiž odvíjí bodové 
hodnocení,“ vysvětlil organizátor hry ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara Jiří Kalina. 

Každé z míst ve hře je nejen střípkem Stínadel, tedy tajuplné románové čtvrti plné 
úzkých uliček, průchodů a pavlačí z knih Jaroslava Foglara, v Brně, ale skrývá také 
odměnu pro své nálezce. Prvních šestnáct týmů, které se zdarma registrují na webu 
www.sestnactero.cz, si může z každého místa odnést originální kreslenou placku, na 
zbylé hráče tam čeká důkazní kartička. „Po zadání speciálního kódu, který obě věci 
obsahují, získají týmy buď tři, nebo jeden bod,“ osvětlil Kalina. 

V honbě za ziskem tří bodů z každého místa neváhají někteří přihlášení hráči vyrazit 
do ulic hned několik minut po půlnoci, obtížnější lokality však čekají na své první 
nálezce až do pozdního odpoledne. „Fotka vždy obsahuje šipku na přesné místo, kde 
se skrýš nachází, takže klíčové je hlavně dobře odvodit ulici či zákoutí. Skrýše budou 
přístupné po celou dobu hry, navíc vždy po týdnu ke každé čtveřici zveřejníme i 
nápovědu, aby měli větší šanci místa objevit i ti, kteří znají Brno méně dobře,“ dodal 
Kalina.   

Hra vychází z legendy o bezvládí, které panuje ve Stínadlech a o snaze jednotlivých 
skupin získat na svou stranu co nejvíce členů bývalé Vontské rady. Podle Foglarových 
knížek šlo o společenství chlapců, které ze svých řad vybírá Velkého Vonta, vládce 
Stínadel. Každé z míst ve hře představuje bydliště jednoho takového člena a týmy 
mohou pro sebe získat tři nebo jeden hlas v boji o Velké Vontství. To probíhá celý 
měsíc. Dějově vše navazuje na Foglarovu trilogii Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří 
a Tajemství Velkého Vonta. 

Pořádající Sdružení přátel Jaroslava Foglara hrou navazuje na úspěšné dva ročníky 
podobné hry Stínadla tudy, která se odehrála v brněnských ulicích na jaře 2016 a 
2017. „SPJF pořádá celoročně řadu aktivit, navazujících na dílo spisovatele Jaroslava 
Foglara. Ty s tématikou Stínadel a Rychlých šípů mají mezi dětmi i dospělými zdaleka 
největší ohlas,“ řekl předseda spolku Vojtěch Hanuš. 

Hra bude mít na konci března slavnostní ukončení a nejlepší pátračský tým převezme 
vládu nad brněnskými Stínadly. 
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