DDM JINDŘICHŮV HRADEC, středisko TŘEBOŇ

pořádá hru
ZA SAZEMI Z ČERTOVA KOMÍNA
6.11. – 5.12. 2020
Ve Stráži nad Nežárkou, každý ví, že v noci okolo města a řeky Nežárky se projíždí černý
jezdec v kočáře. Každou noc vyjíždí z Čertova komína a řinčí svými řetězy, dusot kopyt se
rozléhá okolím.
Do města si netroufne, ale objíždí okolo Stráže a stráží starobylou kupeckou stezku mezi
Příbrazí, Stráží nad Nežárkou a Lásenicí. Každou noc se zastaví v lesích u Příbraze, kde se
koně živí borkou, zaletí k bývalé lásenické tvrzi zkontrolovat ukrytý poklad a zastaví se
v Dolní Lhotě , aby se koně napojily z Panovy studánky v Dubovici a černý jezdec mohl
překontrolovat počet šedých ovcí, které jsou vidět pouze při měsíčním úplňku, u samoty
Ovčín.
Kromě toho z kopyt koní odpadávají saze z Čertova komína, které se při dopadu na zem
proměňují ve zlato a drahé kameny. Člověk je může při svých cestách najít. Občas také
jezdec nechává na svých zastávkách indicie, které pokud člověk najde a správně složí, splní
zadaný úkol, pak najde čertem ukrytý poklad u tajemné řeky.
Od pátka 6.11. 2020 bude možné indicie a saze na určených místech najít.

POJĎTE S NÁMI HLEDAT ČERTŮV POKLAD…
URČENO PRO ČLENY ZÁJMOVÉHO KROUŽKU SPORTOVKY STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

ZA SAZEMI Z ČERTOVA KOMÍNA

Hra 1
6.11.-11.11.2020
Tajemná řeka
Každý pořádný čert má svůj mlýn, ten náš, strážský, jich má
hned několik. Aby se mu nepletly, tak je půjčil různým
lidem, kteří mlýn pojmenovali po sobě.
A kde jinde si může černý jezdec postavit svůj mlýn, než
u tajemné řeky, jejíž jméno máte za úkol poznat.
Není to lehké, ale čert u těch mlýnů zanechal, kromě sazí,
také indicie, které Vám pomohou jméno řeky vyluštit.
Pro každého je u těch indicií připravena jedna saze.
Své indicie zanechal čert u Vaňkova Mlýna, Beránkovo
Mlýna, Panského Mlýna a Fähnrichova Mlýna. Jistě je
všechny najdete a indicie jsou v blízkosti těchto mlýnů. Čert
nám poslal fotografie, kde jsou všechna tyto místa vyfocena,
a přesné místo úkrytu indicie (je vždy na fotografii) poznáte
z následující historky, která vám určitě napoví.
Byli jednou čtyři bratři, kteří se nemohli dohodnout, jak
naloží s pokladem, který společně nalezli při práci v lese.
Rozhodli se tedy, že každý si vezme svůj díl, a než se
dohodnou, zůstane ukryt na místě, které si každý sám
vybere a dalšímu o něm neřekne.

Nejstarší Václav Mlynář ukryl svůj díl pod borovici u velkého
kamene.
Druhorozený Bedřich Mlynář ukryl poklad pod nejvyšší sloup
úplně u cesty a zpíval si :“ Ententyky, dva špalíky, čert
vyletěl…“.
Třetí bratr Pavel Mlynář si vybral jako úkryt místo
u ochránce, který stává a stráží všechny mosty.
Poslední bratr ukryl svůj díl do stavby, která slouží lidem,
aby nemuseli svlékat kalhoty před každým brodem.
Je to už dávno, bratři již zemřeli, a jestli poklad zůstal
na těch místech nevíme. A byla-li to vůbec pravda? Kdo ví…
Budeme rádi, když nám zašlete fotografie z hledání a
vyfotografujte se i u dalších „strážský“ mlýnů, které cestou
potkáte (Hrbkův mlýn, Skalníků mlýn, Starý mlýn nebo třeba
Šimanův mlýn).
Přejeme Vám hodně štěstí při hledání a věřte, že indicie i
saze ve středu 11.11.2020 zmizí. Jméno tajemné řeky si
dobře uschovejte, protože se Vám bude jistě ještě hodit.

