HERNÍ PLÁN
„ SLATINSKÝ MYSTERY KEŠINK“

Spolek Život pro Slatinu z.s. pro Vás opět připravil dobrodružnou hru „SLATINSKÝ MYSTERY
KEŠINK“.
Cílem hry je do 20.srpna 2019 najít poklad se zlaťáky. Návod jak poklad najít je ukryt po částech
tajenky v keškách v okolí Slatiny. Místa úkrytu kešek jsou na mapě. Každý zlaťák z pokladu společně se
zápisy návštěv všech kešek a splněných úkolů bude zařazen do slosování o věcné ceny
na ukončení prázdnin 31.srpna.
Jak hrát:V mapě je vyznačeno 20 míst, kde jsou v okolí Slatiny schovány kešky. Keška je schránka
(plechovka, plastový box), ve které je ukryta část tajenky (např. v kešce č. 4 je část tajenky č. 4 atd.)
a návštěvní kniha. V každé navštívené keš se musíš zapsat a splnit úkol pokud ho daná keš obsahuje.
Až objevíš všechny kešky (musíš být všude i zapsaný) a vyluštíš tajenku ta ti bude nápovědou
k nalezení pokladu. V pokladu se zapiš a vezmi si jeden zlaťák. Část strany s vyplněným jménem
a číslem získaného zlaťáku musíš vhodit do šedé schránky obecního úřadu ve Slatině do 20. srpna
2019. Vyhodnocení soutěže bude koncem srpna společně s akcí Ukončení prázdnin 31.8.2019. Všichni
účastníci dostanou odměnu a jeden vylosovaný z přítomných v každé kategorii obdrží hlavní věcnou
cenu.
Pravidla hry: - O účasti ve hře informuj rodiče. Když půjdeš hledat kešku, herní plán si vezmi vždy
s sebou. Z kešky nic neber ani tam nic nevkládej. Nezapomeň se zapisovat do návštěvních knih
uložených v keškách jinak tvá hra nebude platná a plň úkoly. Kešku vždy dobře zavři a ukryj na místo
tak, jak jsi ji našel. Podepisuj se se v kešce jen jednou. Hru můžeš hrát zase(začít navštěvovat znovu
keše) až odevzdáš zápisní lístek na obecní úřad. Hru můžeš hrát maximálně 3x. Na pořadí nalezení
pokladu nezáleží .
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihni a vyplněné vhoď do šedé schránky na obecním úřadě ve Slatině

ZÁPISNÍ LÍSTEK - SLATINSKÝ MYSTERY KEŠINK“
Našel jsem všechny kešky ,splnil úkoly,ve všech keškách jsem se zapsal a našel poklad.
Tam jsem si vzal jeden zlaťák s číslem
Do kruhu napište číslo zlaťáku a zlaťák si nechte na slosování:
Zlaťák půjde do slosování o věcné ceny.
Jméno a příjmení:____________________________
Bydliště:___________________________________
věková kategorie:
O děti do 6 let
označ křížkem O děti 6-12 let
O děti 12-18 let
O dospělí

Po odevzdání lístku můžeš hrát hru znovu.

O ZLATÉM POKLADU NA HRADU HAZMBURK
Od pradávna je hrad Hazmburk spjat s mnoha pověstmi o pokladech. Říká se , že to byl hrad s nejlepším opevněním a nikdy nebyl
dobyt a tak šlechta hradu věřila a ukrývala na něj své cennosti. Mnoho hledačů pokladu proto pátralo v rozvalinách hradu aby
našli bájnou chodbu ,která jej zavede k pokladu. Však poklad na hradě pokud vím nikdo zatím nenalezl.
Já bych Vám ,ale rád pověděl o době před 200 lety kdy už byl Hazmburk pustý a sloužil spíše holubům,kavkám a jiné drobné
havěti jako obydlí a lidem jen jako orientační bod v krajině. Toho jak se říká tenkrát využili francouzští vojáci, když táhli pod
vládou Napoleona z nepříliš povedené války v Rusku přes náš kraj zpátky do Francie. To se celý pluk zdecimovaných a zbídačených vojáků pod Hazmburkem zastavil aby nabrali sil do další cesty zpět.
„Já tam tehdy byl.“ Maminka mě tehdá poslala za babičkou na Podhoru se dvěma čerstvě upečenými pecny chleba. Kladla mě
na srdce ať se vojákům vyhnu, ale mě to nedalo a tak jsem to ze Slatiny vzal přes Vejšku okolo nich. Lehl jsem si za šípkový keř
a vojáky pozoroval. Bylo jich tam tak padesát. Všude se povalovali, bylo vidět, že jsou vyčerpaní. Jejich uniformy byli špinavé
a roztrhané, každý voják měl u sebe nádhernou lesklou šavli a ten vzadu i mušketu. Opodál se páslo na suché trávě pár vyhublých
koní.
Najednou mě někdo zezadu chytil za kabát. Byl to francouzský voják .Začal na mě mluvit nejdřív francouzsky a pak špatně česky.
Zajímal se o můj chleba co jsem nesl babičce. Vysvětloval jsem mu, že mu ho nemohu dát. Vypadal dost hladově. Pak se zamyslel
a řekl: „Dej mi jeden pecen chleba a prozradím ti kam jsme ukryli poklad. Teď bychom ho neubránily a než se pro něj vrátíme
můžeš si tam za ten chleba jeden zlaťák vzít. Víc ,ale ne nebo se ti špatně povede a se zlou se potkáš“. Hlavně ze strachu jsem
mu jeden pecen dal. On se posadil, vytáhl mapu a začal vysvětlovat kde zlaťáky zakopali:
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A teď už upaluj!!!“Sebral jsem oba pecny,mapu a mazal co nejrychleji za babičkou.
Druhý den, kdy vojáci už pod hradem nebyli, mě to nedalo a šel se na místo podívat. A opravdu. Našel jsem zakopanou dřevěnou
truhlu plnou zlaťáků a ve vlněných dekách hromadu zlatých cenností. Vzal jsem si s truhly jeden zlaťák a a plnou vrátil na místo.
Nevím jestli se vojáci pro poklad někdy vrátili . Zlato zmizelo,ale ta truhla je tam doposud zakopána.

Úkryty kešek- hledej podle mapy- v keškách najdeš části tajenky ta ti pomůže poklad najít
Keš č. 1- je uložena pod kamenem v zemi nalevo od informační cedule Evropsky významná lokalita Vrch
Hazmburk.
Keš č. 2-je na Zemance na rohu starého sadu vedle posedu u kmene uschlého stromu
Keš č. 3- je na rozcestí u vlašského ořechu ,který má pět kmenů
Keš č. 4 – jdi pozorně podél větrolamu místo s keší je na stromu označeno červeným symbolem houby
hledej keš ve větrolamu
Keš č. 5 –až na konci topolově aleje před mostkem je poslední strom- špendlík . Tam je keš.
Keš č. 6- hned na začátku větrolamu hledej keš
Keš č. 7 -jdi po červené cihelné cestě,pozorně se dívej vlevo do křoví. Tam kde ze země vykukuje
betonová roura je keš
Keš č. 8- jdi větrolamem k rybníku. Až na konci větrolamu je neobvyklá keš umístěná na stromě.
Keš č. 9 – je umístěna nízko u země ve výduti stromu u výběhu koní
Keš č. 10 – najdi u jednoho ze stromů
Keš č. 11- je u posedu u cesty
Keš č. 12- je uložená v zemi u tabule přírodní památka
Keš č. 13 – keš hledej na rozcestí v kopce kamení
Keš č. 14- hledej ve výduti staré vrby
Keš č. 15- je schovaná vlevo v ptačím zobu v podobě ptačího obydlí
Keš č. 16- je na potoce u jedné ze dvou bříz
Keš č.17- u zbytků zdí na Vejšce, na větvičce označeno bílým kapesníkem
Keš č.18- je ukrytá za mostkem vlevo u keře
Keš č.19-na místě kde rostou neobvyklé plody, z cesty jsou vidět
Keš č.20- u hrušky tam kde začíná výběh koz

