
kód stanoviště 

pravidlo PSOHLAVEC 
Ihned po vyzvednutí zprávy je tým povinen zadat kód stanoviště do Systému skrz webové rozhraní, 

pomocí QR kódu, nebo zasláním SMS v předepsaném tvaru. Pouze stanoviště, na nichž byl zadán kód, bu-
dou považována za nalezená a navštívená. Rozhodující pro hru je vždy čas zadání kódu do Systému. 

Milí účastníci hry Po trati, 

vítejte na začátku třetí dobrodružné pouti Prahou spojené místy také s luštěním šifer. Nachá-
zíte se na startovním stanovišti, další stanoviště budou číslována a hra skončí v cílovém stanoviš-
ti. Při registraci jste obdrželi startovní obálku, zkontrolujte si prosím její obsah, aby Vám během 
hry nic nechybělo. 

Startovní obálka obsahuje: 
• papír s tímto textem, 
• proužky DNA označené čísly (každý ve dvou kopiích), 
• seznamy vlastností označené čísly a jmény registrovaných členů týmu, 
• šifrovací pomůcky Chlýftýmu, 
• startovní kelímek. 

V úvodní šifře hry bude nutné kooperovat s ostatními týmy. Úkolem každého člena Vašeho tý-
mu je najít k sobě spřízněnou duši, seznámit se s jiným šifrátorem, který přesně vyhovuje jeho 
požadavkům na partnera. 

Svého vyvoleného hledejte podle vlastností, které se Vám líbí. Nalezení podpoříte předváděním 
vlastností, které se líbí Vašemu budoucímu protějšku. Protože jste si souzeni, právě Vaše vlast-
nosti bude on nebo ona také hledat. Oba seznamy vlastností máte přiloženy ve startovní obálce. 
Nenechte se zmást, některé jednotlivé vlastnosti má více účastníků hry, Váš partner však splňuje 
všechny ze seznamu, bez výjimky. 

Až svého vyvoleného najdete, stvrďte svůj vztah výměnou Vašich DNA. Spojením DNA Vašeho 
s DNA partnera získáte heslo. Pro úspěšné pokračování ve hře stačí, aby se seznámil alespoň 
jeden člen Vašeho týmu. 

Získané heslo zadejte skrz webové rozhraní ve tvaru: kód_týmu HESLO získané_heslo, nebo 
pošlete na číslo 777 08 08 08 SMS ve tvaru: KOD POTRATI kód_týmu HESLO získané_heslo. 

Přejeme hodně štěstí. 

 

V případě, že se na poslední chvíli změnil některý z členů týmu, bude se muset seznámit za ko-
legu, kterého nahrazuje. Chybějící člen je pro Vás ztrátou jednoho seznamujícího se. Včas nere-
gistrovaný člen nemá bohužel přidělenu DNA ani vlastnosti, a na startu Vám tedy nepomůže. 

 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Pro začátek vám bude stačit startovní pivo.  


