
Motto:

Jsou věci, se kterými se nechcete rozloučit, ach, jak se zaryly pod kůži…

ve dnech 5. - 6. 4. 2019 proběhne městská hra

15. ročnıḱ

»Po stopách tajemství Uctívačů ginga«.
Loni proběhl, po obnovenı́ druhý „veřejný“, ročnı́k městské hry

vycházejıćı́ z trilogie Svatopluka Hrnčıř́e, který novodobě navazovat na
přı́běhy Rychlých šı́pů, avšak pohledem »Druhé strany«, kde si mezi
vontskými organizacemi vybral Uctıv́ače ginga – byl to ročnıḱ čtrnáctý.

Každému, kdo se »Uctıv́ačů« zúčastnil, se nezapomenutelně vryly do
paměti. Právě zážitky, to je to hlavnı,́ co si každý z této neobvyklé hry odnášı.́
Rádi bychom i letos pozvali týmy z dalšı́ch oddıĺů, tentokrát hru plánujeme
v Novém Jičıńě a blıźkém okolı.́

Zúčastnit se mohou 4 až 5 ti členné týmy dětı́ ve věku 7-12 let s jednıḿ
„průvodcem“ staršıḿ 15 ti let. U�častnický poplatek se počıt́á pro tým, a činı́
40,- Kč x počet členů týmu.

Na počtu přihlášených účastnıḱů záležı,́ jakým způsobem bude vıḱend
organizován.

Plánovaný průběh je takovýto:

V pátek 5. 4. 2019 proběhne prvnı́ – městská – část. Týmy se budou
pohybovat centru Nového Jičıńa, které se na ten večer změnı́ na Stıńadla,
a plnit zde připravené úkoly. Při jejich řešenı́ zıśkajı́ indicie pro dalšı́
pátránı.́ Budou moci využıt́ pomoci »mnichů« a budou prchat před »vonty«.

V sobotu 6. 4. 2019 proběhne část druhá – přıŕodnı.́ Po přesunu podle
zadánı́ se dostaneme do lesů kolem kopce Svinec. Cıĺem bude odhalit dalšı́
z tajemstvı́ Uctıv́ačů ginga.

Z pátku na sobotu přespıḿe v SVC�Fokus v Novém Jičıńě. Spanı́ je ve
vlastnıćh spacácıćh.

Protože se jedná o akci organizačně náročnou, potřebujeme vědět, kolik
se bude účastnit týmů. Proto prosı́m dejte vědět — e-mailem na
(sihasapa@centrum.cz), přıṕadně SMS (603 355 156).

Další informace k průběhu hry, s ukázkou použitých šifer, budou dostávat

přihlášené týmy, vždy v neděli na e-mail uvedený v přihlášce.




