Brněnské uličky ožijí další pátrací hrou
Šestnáct tajuplných a zapadlých míst v Brně budou objevovat lidé, kteří se
zapojí do městské pátrací hry Stínadelské šestnáctero. Ta odstartuje
v pondělí 2. března a potrvá měsíc, během kterého budou zveřejněny čtyři
sady návodných fotografií. Kdo objeví nejvíce míst a splní doprovodné úkoly,
stane se letošním vládcem brněnských Stínadel.
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Brno – Jednotlivci i herní týmy budou od 2. do 29. března pátrat po šestnácti tajuplných
místech Brna, zachycených na fotografiích a zveřejněných na webu městské pátrací
hry www.sestnactero.cz. Za objevení místa získají jeden bod, za splnění doprovodného
úkolu ještě druhý bonusový. Kdo bude mít na konci měsíce nejvíce bodů, zvítězí.
„Každý herní týden zveřejníme v pondělí v 8 hodin ráno fotografie čtyř míst s malými
červenými šipkami, označujícími přesné místo úkrytu skrýše. Nejrychlejší nálezci si
odnesou památeční odznak, zbylí hráči si odnesou kartičku s kódem, který jim po
zadání na webu připíše bod,“ přiblížil organizátor soutěže ze Sdružení přátel Jaroslava
Foglara Jiří Kalina.
Každé z míst ve hře je tak nejen střípkem brněnských Stínadel, tedy tajuplné
románové čtvrti plné úzkých uliček, průchodů a pavlačí z foglarovek, ale je také
krůčkem na cestě k vítězství ve hře.
„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. Na každém stanovišti pak bude i zadání úkolu, po jehož splnění může tým získat
bonusový bod,“ doplnil Kalina.
Hru pořádá brněnské Sdružení přátel Jaroslava Foglara, které svými aktivitami
navazuje na myšlenky a knihy tohoto spisovatele dobrodružné literatury pro děti a
mládež. Stínadelské šestnáctero se v Brně každé jaro střídá s hrou Stínadla tudy, obě
soutěže navazují na románovou trilogii pro děti Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a
Tajemství Velkého Vonta.
Organizátoři na základě předchozích ročníků předpokládají účast více než tisícovky
hráčů, před začátkem hry už je jich přihlášeno přes dvě stě. V průběhu hry se
uskuteční tři doprovodné akce a na začátku dubna pak závěrečné setkání pro všechny
hráče. Hráč nebo tým s nejvyšším počtem bodů se stane letošním vládcem brněnských
Stínadel.
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