Našli sme nielen poklad Sklenenej pani
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Trojdňové Kľúčové podujatie programu Terra Incognita začalo 17. mája remeselníckym
jarmokom a prezentáciou domácich súborov detí i dospelých na pódiu. Potom sa uskutočnila
originálna voľba richtára vážením, ktorú vyhral najťažší kandidát.
Len čo radní páni začali oslavovať, vtrhli do mesta Turci. Skupina historického šermu Sarus
zinscenovala túto skutočnú udalosť z dejín Dobšinej, zabila nového richtára i všetkých radných
a bohatú krčmárku – Sklenenú pani. Do zajatia zobrala plno dobšinčanov aj z radov
prizerajúcich sa. A efendi rozhodoval potom o ich osude – niektorí skončili v háreme, iní v
armáde alebo boli popravení. Nechýbali ani brušné tanečnice a ukážky bojového umenia
tureckých dobyvateľov.

No a keďže krčmárka už poklad zakopala, mohli ho začať hľadať prítomné deti. Plnili úlohy,
ktoré im dávali permoníci a za ne získavali časti mapy vedúcej k pokladu. Každé hľadajúce
dieťa našlo sladký poklad.
Kým deti hľadali poklad, ostatní diváci sa mohli zoznámiť so strašidlami, ktoré súťažili o titul
Dobšinská mátoha. Každé strašidlo sa samo predstavilo, a to, ktoré zožalo najväčší potlesk,
vyhralo. V tomto prípade to bola víla Majáleska.
Tanečná horúčka skupiny Čarovné ostrohy a orchestra Viliama Didiáša nadchla už aj
návštevníkov, ktorí prišli do Dobšinej z Košíc historickým vláčikom.
Večer, po slávnostnom odovzdaní štafety Kľúčových podujatí Terra Incognita Mestu Dobšiná,
sa voľba richtára a vpád Turkov, ako aj hľadanie pokladu Sklenenej pani, zopakovalo pre
dospelých. Indície opäť poskytovali permoníci, ale poklad okrem čokoládových dukátov skrýval
aj fľašku vína.
Záver dňa patril skupine Heľenine oči.
Druhý deň sa dianie presunulo do areálu žrebčína, kde sa konali medzinárodné preteky
furmanských vozov.
Na deti čakalo kráľovstvo Tašíkovo s množstvom hier, súťaží a atrakcií. Dospelých potešila
country hudba a stánky remeselníkov, ale aj množstvo kulinárskych dobrôt. Svoje diela –
Sklenenú pani v životnej veľkosti a koňa tu dokončil aj rezbár.
Deň zakončil konský bál, na ktorom sa mohli všetci prítomní naučiť rôzne country tance.
Posledný deň sa niesol v duchu tradičnej baníckej turíčnej nedele. Ekumenické bohoslužby,
tradičný sprievod mestom za doprovodu baníckej dychovky, výzdoba mesta briezkami a
popoludní banícka zábava prezentujúca všetky zvyky baníckeho spolku, ktoré toho roku v
Dobšinej oslávi 330 rokov od svojho vzniku.
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