
 

 
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

O DĚJINÁCH BRNA SE DĚTI MOHOU UČIT POMOCÍ HER PŘÍMO NA ŠPILBERKU 
Brno, 4. dubna 2013 
 
Od jarních měsíců tohoto roku si budou moci návštěvníci parku pod Špilberkem zahrát hry, díky nimž se 
dozví informace o dějinách hradu a celého kopce. Hry připravila pro děti a jejich rodiče brněnská Lipka a 
představí je na Dnu Země pod Špilberkem.   
 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravila pro návštěvníky Brna a zájemce o historii 
nové možnosti, jak poznat špilberský park a zpříjemnit si výšlap k hradu. „Jedná se o využití principu 
tradičních a moderních pokladových her, tedy světově proslulého geocachingu a u nás trochu méně 
známého questingu. Tyto hry návštěvníky provází po předem určených místech, odkrývají před nimi 
informace a vedou je k hledání správných odpovědí a indicií, kam se dál vydat“, říká Kateřina Mrázková 
z Lipky, jedna z autorek her. Hry jsou určeny především pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty či 
skautské oddíly, ale jak dodává druhá autorka Hana Mikulicová, mohou si je vyzkoušet i dospělí.   
 
Autorky připravily celkem tři různé hry, z nichž se každá zaměřuje na jiné období z historie Špilberku. Hry 
jsou také určeny pro různé věkové kategorie. „Špilberk je opravdu tajemné místo, ze kterého dýchají dějiny. 
Proto jsme se rozhodly představit jeho návštěvníkům, co se v historii v těchto místech dělo“, vysvětluje 
Mrázková, co bylo prvotní inspirací a námětem. Všechny hry spojuje poklad, který čeká na každého 
úspěšného luštitele na konci cesty.  
 
Oficiální spuštění těchto her a s tím související otevření pokladu je naplánováno na 20. dubna 2013 při 
příležitosti oslav Dne Země, které Lipka na Špilberku pořádá. „Všechny zájemce o hravé poznávání historie 
tímto zveme ke stánku pracoviště Lipky Kamenná, kde získají indicie potřebné k projití dobrodružných her,“ 
lákají obě autorky. „Po Dni Země budou hry volně přístupné všem zájemcům z řad široké veřejnosti.“  
 
Akce Den Země pod Špilberkem nabídne také množství her a her pro širokou veřejnost i doprovodný 
kulturní program. Více informací naleznete zde: http://www.lipka.cz/lipka?idc=1680.  
 
Hry vznikly v rámci projetu Přírodní učebna pod starým hradem, který finančně podpořila Nadace OKD.  
 
Kontakt:   Kateřina Mrázková, autorka her, katerina.mrazkova@lipka.cz, 543 420 825 
   Hana Mikulicová, autorka her, hana.mikulicova@lipka.cz, 543 420 825 
Více informací:  www.lipka.cz/hravyspilberk 
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