kód stanoviště

DEBAKL

pravidlo

K šifrám nejsou poskytovány žádné jiné nápovědy kromě těch, jež jsou uvedeny přímo ve zprávách. Stanoviště nelze přeskočit ani vynechat.
Nevyluští-li tým šifru, ztrácí nárok na pokračování ve hře.

Je tomu už dávno, co začala řepská anabáze bývalého bezdomovce Franty. Ekonomický náměstek podkrkonošských tkalců ze
státního podniku VEBA František Sósek přicestoval do Prahy
krátce před sametovou revolucí. Letitý přítel zdejšího předsedy
místního národního výboru zamířil po příjezdu své kroky přímo
ke kulturnímu domu, kde byl tehdy vyhlášený hostinec. Posadil se
ke stolu, objednal si panáka a nad višňovkou listoval nepříliš obsáhlým jídelním lístkem, ze kterého se mu nakonec nejvíce zalíbila
karlovarská vepřová pečeně se zelím a knedlíkem.
Venku vládl podzim, na bělohorské pláni poletovalo padající listí a řepská sídliště halila mha. Franta nervózně sledoval blikající
dvojtečku na svých digitálkách a přemýšlel, jak svému příteli
vysvětlí prekérní situaci, do které se dostal. V domnění, že nad
višňovkou mu to půjde lépe, požádal vrchního o další štamprle.
Po třetí skleničce zamířil Franta konečně k mohyle, podvečerní
schůzka odvěkých přátel se odehrála přímo na bělohorské pláni,
kde nebyli nikým rušeni. Pomoci v tíživé situaci se však Franta od
předsedy MNV nedočkal. Kamarád mu sice nabídl peníze, ale
záštitu vlivného politika mu v obavách o vlastní kariéru poskytnout odmítl. Franta však peníze nechtěl. Chvíli stál osamocený
uprostřed pole – zbyla mu jen síťovaná taška a v ní karlovarská
becherovka určená původně příteli na revanš. Domů se vrátit
nemohl, zůstal tedy v Praze a opuštěn přáteli a bez prostředků byl
nucen obývat temná řepská zákoutí.
Jako bezdomovec strávil Franta skoro rok, a protože svou duši
účetního nezapřel, dochoval se seznam všech jeho nocležišť včetně dne, kdy je začal využívat. Rok po revoluci se ve světle nových a
větších defraudací na čin Františka Sóska pozapomnělo a on se
mohl vrátit do východních Čech a začít znovu.
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Hospoda proti trudnomyslnosti: U Čechů, 550 m, 210°, otevřeno v sobotu do 23.00, v neděli od 11.00.

tunel pod tratí na jižním konci ulice Ke Koh-i-nooru
elektrický sloup v oblouku ulice Na okraji
nádrž u vstupu do motolského krematoria
tramvajová smyčka na Petřinách, lavička
obora Hvězda, pomník u severní brány
střed tramvajové smyčky v Řepích
elektrorozvaděč na východním konci ulice 5. máje
za 10. kaplí hájecké cesty
nádražní budova Praha-Ruzyně, jihozápadní roh
autobusová zastávka Šedivého
mezi ulicemi Žufanova a Žalanského, dětské hřiště
motolský zámek, brána v ulici Za Opravnou
informační tabule u 6. kaple hájecké cesty
schodiště na východním konci ulice Ke Kostelu
tramvajová smyčka na Vypichu, domek
Nalezení sv. Kříže, kaple u železniční trati
elektrobedna v parčíku na východě ulice Malobřevnovská
obrovský kříž v Kalvárii v Motole
billboard na východním konci ulice Šímovy
severovýchodní roh kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci
autobusová smyčka u zastávky Nemocnice Na Homolce
hráz Libockého rybníka, u stavidla
u pomníku padlým u řepského hřbitova
jižní branka u kostela sv. Martina v Řepích
elektrosloupek v ohybu ulice Mrkvičkovy
Šafránka, jihovýchodní roh usedlosti
informační cedule u východní brány obory Hvězda
Fajmanové, strom na křižovatce s Hiršlovou
rybníček severně od kláštera Boromějek v Řepích
u 5. kaple hájecké cesty

