Hra vyzývá k záchraně brněnských Stínadel
V průběhu celého března se mohou Brňané zapojit do městské pátrací hry
Stínadla tudy. Putováním po stanovištích je provede téma záchrany Stínadel
před plány developerů, kteří chtějí cenné a zajímavé stavby zbourat. Do hry
už se zapojily stovky lidí.
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Brno – Před deseti dny odstartovala městská pátrací hra Stínadla», zatím se do ní
zapojilo přes čtrnáct stovek hráčů. Ti procházejí stanoviště na méně známých
místech Brna, plní úkoly a snaží se zachránit historické stínadelské domy před plány
developerů, kteří je všechny chtějí zbourat. Takové je téma letošního ročníku hry,
ten poběží až do konce března.
Do hry se mohou hlásit lidé jakéhokoliv věku sami nebo v týmech, registrace je
přitom možná až do konce hry. „Po registraci dostane každý hráč nebo tým emailem
informaci o prvním stanovišti, kde hra začíná. Pak už je na něm, kdy vyrazí a na
kolik částí si trasu rozkouskuje,“ vysvětlil organizátor hry ze Sdružení přátel
Jaroslava Foglara Martin Vérteši.
Jednotlivá stanoviště, ze kterých se hra skládá a která na sebe navazují, se nacházejí
vždy na místech, která atmosférou připomínají romantické a tajemné uličky z knih
Jaroslava Foglara. Celou hru je možné projít za půl dne, náročnost se ale odvíjí od
schopností hráčů a jejich orientace v Brně.
„Vítězem se stane každý, kdo projde celou hrou a pomůže tak Stínadla zachránit. Na
konci ale nečekají žádné ceny, největším lákadlem zůstává hra samotná – kombinace
zajímavých míst a zábavných úkolů by měla zajistit skvělý zážitek,“ myslí si Vérteši.
Hra se letos koná potřetí a těší se mezi Brňany značné oblibě. Posledně se jí
zúčastnily dvě tisícovky lidí, letos očekávají organizátoři ještě o něco vyšší číslo. Po
jejím skončení se 3. dubna uskuteční závěrečné setkání, na kterém budou mít
účastníci příležitost diskutovat o svých zážitcích přímo s tvůrci hry.
Podrobná pravidla hry i registrační formulář jsou k dispozici na webu
www.stinadlatudy.cz. Účastnický poplatek činí 50 korun pro dospělé a 30 korun pro
děti do 18 let, platí se ale až v průběhu hry na jednom ze stanovišť.
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