VZHŮRU DO STÍNADEL! – propozice akce
Milí účastníci, tato akce je připomínkou a ne náhodnou, pana Jaroslava Foglara, který svou
činností pro mládež a literární prací ovlivnil několik generací mladých lidí. V prosinci loňského
roku totiž uplynulo rovných 80 let od prvního knižního vydání legendární ZÁHADY
HLAVOLAMU. Ať je tedy naše akce v této nelehké době drobným příspěvkem a příležitostí ke
společnému radostnému zážitku v duchu přátelství, spolupráce i nového poznání. Ve jménu
těchto hodnot Jaroslav Foglar, známý také jako Jestřáb, vždy tvořil a pracoval.

VZHŮRU DO STÍNADEL!
motto: I cesta (hlubinami města) může být cíl
Stínadla - temný a tajemný labyrint ulic, uliček, dvorků a průchodů se otvírá vám
všem, kteří máte rádi dobrodružství a tajemství!
Myslíte, že to všechno je mystifikace, šalba, pouhé povídačky a fantazie? Možná
budete překvapení, co udělá s městskými zákoutími tma a pouliční světla. Ano, šero
a tma, to jsou vaše spřízněné duše, které vám pomohou objevit Stínadla. Stínadla
ve vás, Stínadla v našem městě. Proto se vydejte po setmění pátrat po místech, kde
„se to všechno stalo“. Objevíte nový svět, neznámá zákoutí a průchody, které jste
možná za denního světla bez zájmu míjeli, ale teď, kdy se den halí do večerního
černého hávu, jsou úplně jiné. Máte pocit, že se každou chvíli nad starou zdí vynoří
temný stín s bílou maskou, který vám vyzývavě ukáže ježka v kleci a vzápětí
se odněkud vyřítí parta vontů…Na výpravu do Stínadel se vydejte proto, že sami
chcete. Na jejím konci vás totiž nečekají medaile ani hodnotné ceny. Cílem je
putování za prožitkem a objevováním. Možná objevíte něco sami v sobě, třeba se více
sblížíte s kamarády, ale určitě najdete zajímavá, snad i některá pro vás neznámá místa.
A to je náš hlavní cíl! Nicméně naše akce bude mít určité vyústění - dozvíte se, zda
jste pátrali opravdu úspěšně, přidáme pár zajímavostí o J. Foglarovi a předobrazech
jeho Stínadel…Všichni soutěžící obdrží účastnický list, nejúspěšnější možná i nějakou
drobnost navíc. Proto snad můžeme naši akci nazvat trochu s nadsázkou soutěží. A
ještě drobná poznámka od Rychlonožky: „Plantážníci, to není závod, ale „pátrací
procházka“ – rychlost vyměňte za pozornost = dobře se dívejte!“

pokyny k akci - pozorně si je přečtěte až do konce!!!
1. Akce je určena pro skupiny – podmínkou je účast minimálně trojice soutěžících. Za ideální
považujeme partu 3 – 5 dětí asi od 10 let (nebo dětí a dospělých). V případě skupiny mladších dětí (věk
10 – 12 let) považujeme z důvodu bezpečnosti za nutnost účast alespoň 1 dospělého.
Můžete vytvořit i smíšená „rodinná družstva“. Věříme, že zejména mezi tatínky se najdou Foglarovi
příznivci. Právě „rodinná družstva“ mohou být zdrojem velmi pěkných společných zážitků.
2. Soutěž se koná ve večerních hodinách – po rozsvícení pouličních lamp. Samozřejmě vám
nemůžeme zakázat vydat se do ulic už během odpoledních hodin. Akce tak ale úplně ztratí atmosféru,
bude vás mnohem méně bavit a váš zážitek nebude ani poloviční. Zároveň se na některá místa
nedostanete, protože nebudou přístupná.
3. Soutěž není možné zvládnout během jednoho večera. Rozplánujte si ji na několik dní.
4. POZOR! Svatyně Uctívačů ginga a místo u kostela budou otevřeny po omezenou dobu

jen v několika dnech. Kdy? Sledujte pozorně webové stránky, Facebook nebo vývěsku Jedničky.
Otevření míst se dozvíte včas s několikadenním předstihem.
5. Součástí úkolů bude také vyhledávání v literatuře, konkrétně v knize Stínadla se bouří
nebo v její komiksové podobě. Pokud ji nevlastníte, včas si ji vypůjčte od kamarádů nebo zkuste
najít na internetu apod.
6. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci je potřeba mít zakrytá ústa a nos rouškou dle
posledních nařízení vlády!
7. Během soutěže se budete pohybovat mezi lidmi ve veřejných, částečně i obytných prostorách, navíc
ve večerních hodinách - buďte ohleduplní! Chovejte se tiše! Nesviťte baterkami do oken!
8. Nepodařilo se nám úplně vyhnout dopravním tepnám ve městě. Pozor při jejich přecházení!
9. Soutěže se účastníte na vlastní nebezpeční! Buďte pozorní a opatrní a držte se stále

pohromadě!!!
Jak odpovídat:
Důkladně si přečtěte úkol. Splňte ho a řešení zapište do záznamního archu. V něm
nezapomeňte vyplnit název vaší pátrací skupiny a další údaje. Vyplňte také zážitkové okénko. I
to bude pro nás „zpětnou vazbou“, jestli byla hra úspěšná. Vyplněný záznamní arch
naskenujte a pošlete do Jedničky na adresu uvedenou dole u registrace. Zprávu označte
Vzhůru do Stínadel! Pokud to (třeba z technických důvodů) nepůjde, záznamní arch doručte do
Jedničky. Budete-li chtít, po vyhodnocení vám ho vrátíme.

Pomůcky:
Stínadelský zápisník s plánkem a Záznamním archem – bude vám
vodítkem k zadaným úkolům a místem pro odpovědi. Vytiskněte si ho a
upravte podle potřeby, třeba vlepte nebo všijte do desek z tvrdé čtvrtky,
aby se vám lépe psalo. Je na vaší volbě, zda si každý člen skupiny vytiskne
svůj Stínadelský zápisník nebo budete mít jeden společný, což pro soutěž
stačí. Každopádně vám zůstane jako památka. Vezměte si Mobil - pro
kontakt s rodiči a „případ ztroskotání“, i pro případné focení úkolů. Určitě si
ale nezapomeňte zápisník a propisku, nejen pro zápis úkolů. Některé bude
nutné si zapsat a vyřešit „nanečisto“ a teprve pak je vepsat do Záznamního
archu. Nepostradatelná bude baterka, zejména v temných místech. Nezapomeňte si před
výpravou pořádně dobít mobil a vzít solidní baterii do baterky! Jdete do stínadel, proto si
pořiďte vontský špendlík se žlutou hlavičkou a zapíchněte viditelně třeba do límce bundy nebo
vedle něj. Neseženete li ho, můžete ho nahradit např. žlutou samolepkou ve tvaru kolečka,
žlutým umělým kvítkem, žlutým knoflíkem apod.
POZOR! Budete ve Stínadlech. Pokud potkáte vontskou hlídku, (prokáže se vám speciálním
průkazem) a vy nebudete mít „žluté označení“, dočasně vám zabaví stínadelský zápisník
a Záznamní arch nebo vám znemožní vstup na hledané místo!
Teď už vše důležité víte. Než se vypravíte do ulic a uliček Stínadel,
ZAREGISTRUJTE SVOJI PARTU = na mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz zašle vedoucí
skupiny tyto údaje: název skupiny, počet jejích členů, celé jméno vedoucího skupiny, příp.
číslo mobilu, do předmětu uvede heslo Stínadla. Veškeré údaje nám slouží pro přehled
zúčastněných a možnost odeslání správného řešení a dalších zpráv účastníkům. Všechny údaje
z registrace i Záznamního archu po ukončení akce vymažeme.
Příklad registrace: Rezavej hever/4/ František Wocásek/ 602 444 777
A teď už VZHŮRU DO STÍNADEL!

