Po stopách Hedvábné stezky. Začala čtyřměsíční hra pro děti
Dobrodružná čtyřměsíční hra inspirovaná Hedvábnou stezkou odstartovala
1. února. Děti v ní budou plnit úkoly v reálném světě, doma si pak budou
stavět puzzle a snažit se propojit Konstantinopol s Pekingem. Při plnění
úkolů je důležitá strategie a preciznost.
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Vyfotit si selfie s velbloudem, rozluštit čínský text nebo třeba sehnat výrobek
z Pákistánu. To jsou jen některé z celkem 120 úkolů, které najdou děti od 1. února
na webu www.kasgar.cz. Po jednoduché registraci získá každý hráč nebo hrající parta
poštou balíček s okrajem puzzle, do kterého je rozdělena mapa Hedvábné stezky.
„Úkolem hráčů je co nejdříve na mapě propojit města Konstantinopol a Peking, je ale
na nich, kterou trasou půjdou a které úkoly tak budou plnit,“ vysvětlila jedna
z organizátorek ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara Doubravka Horáková.
Hra je určena pro děti od 7 do 15 let a prostřednictvím neotřelých úkolů nabízí
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži to, co obnášela cesta Hedvábnou stezkou nebo
doba, ve které zažila trasa svůj největší rozkvět.
„Za každý splněný úkol dostane hráč jeden příslušný dílek puzzle, pokud ale úkol
splní opravdu výborně, dostane ještě jeden náhodný dílek navíc. Ve hře jsou navíc
bonusové úkoly, za které je možné získat až čtyři dílky. Při dobré strategii tak lze
trasu propojit splněním jen zlomku z celkového počtu úkolů,“ prozradila Horáková.
Zapojené děti budou mít v létě možnost zúčastnit se tematického tábora, absolutní
vítěz může jet dokonce úplně zdarma. Každý, kdo dvě města propojí do konce
května, kdy hra končí, ale nakonec získá minimálně všechny zbylé dílky puzzle jako
památku.
Hra nese název Kašgar podle města v polovině Hedvábné stezky, kde se spojovala
severní a jižní větev trasy. Ta fungovala více než dva tisíce let a využívali ji
obchodníci k přepravě koření, kožešin, exotického zboží a hedvábí.
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