
 

kód stanoviště 

pravidlo BRUSKABRUSKABRUSKABRUSKA 
Předmětem hry je vyluštit všechny šifry, projít tak postupně všechna stanoviště, dorazit do místa cíle 

v počtu alespoň dvou členů týmu a před koncem hry splnit cílový úkol, pokud takový bude v cíli připraven. 

Hra se blíží mílovými kroky a my přemýšlíme, jak to všechno zvládneme. Už tolik nevyse-
dáváme v hospodách, začínáme se věnovat spíš šifrám než pivu. Poslední týden pro nás nee-
xistuje nic než příprava šifrovačky. Jestli nám to ale půjde jako v pondělí, tak si v pátek každo-
pádně moc spánku neužijeme. Čas neúprosně utíká, přesto všechno odlaďujeme do nejmenší-
ho detailu. 

Nastává osudný den. Start probíhá celkem bez potíží, první týmy už odcházejí podél lesa na 
druhé stanoviště. Ti nejlepší tradičně postupují velmi rychle, takže snad jen nesmíme propás-
nout správný čas na rozmísťování dalších šifer. 

A je to tady – nastal první průser. Jacísi idioti znehodnotili jedno z prvních stanovišť. Přes-
něji řečeno, zbyla z něj jen roztrhaná obálka. Po krátké poradě na místo posíláme rychlou 
zásahovku s několika náhradními zadáními a doplňujícími instrukcemi, aby si týmy zatím 
braly jen jednu kopii. 

Začíná se znovu zatahovat a hrozí další déšť, modely Aladin a Medard dokonce shodně 
předpovídají úplnou průtrž mračen. Vlaky naštěstí jezdí podle plánu, v tomto máme evidentně 
kliku. Tempo hry je vražedné, vedoucí tým už opouští čakovické kolečko a vydává se na západ. 
A je to ten, který skončil loni na trojce … letos má zjevně lepší formu. 

Nejvyšší čas rozmístit houby. Mimochodem, tuto aktivitu jsme museli trochu pozměnit. Pů-
vodní plán na papíře nevypadal vůbec špatně, po terénním testu jsme však usoudili, že houby, 
vzdálené od sebe sic přesně 200 metrů, ale postavené na špatně přístupných místech, by za 
hodinu nenašla ani parta ostřílených skautů. Bez zcela přesného zakreslení hub do mapy by se 
také těžko hledal střed kruhu. 

Rozpršelo se tak, že by ven šel leda blázen. Většina zakysnutých týmů přestala luštit a zača-
la aktivně vyhledávat poslední otevřené bary. My bohužel musíme i v tomto nečase hlídat 
další šifru. Až teď se ukazuje, že umístění na nedalekém kruháku coby středu kružnice bylo 
sice vtipné, leč dost takticky neprozíravé. Navíc jen někteří z orgů si inteligentně vzali deštník. 

Zbytek hry probíhá bez větších problémů. Podle zpráv odeslaných do systému lze vítěze 
čekat velmi brzy. Na patnáctce se množí týmy. Některé z nich dokonce vyrazily vstříc cíli, poté 
co nasedly v Dejvicích na vlak končící na Masarykově nádraží, kde celá hra začala. 

Je to za námi! Teď budeme jen čekat na chválu a kritiku. Snad letos hra potěšila abstinenty, 
které jsme výjimečně nenutili do konzumace lihovin. Potěšen byl nakonec i organizátor, který 
loni hystericky vykřikoval: „V práci vám už nikdy žádný sex xeroxovat nebudu!“ Vůbec to byl 
takový klidný a vcelku nenáročný ročník. Mimo pěších přesunů se účastníci projeli i vlakem 
v rámci integrované dopravy. Chtěli jsme všem udělat radost, a tak se nevyžadovalo ani ne-
mravné chování ani interakce s opilými bezdomovci. 

Nezbývá než doufat, že jsme neztratili přízeň skalních fanoušků Po trati, ač jsme pravděpo-
dobně zklamali jejich sadomasochistická očekávání. Jen si nejsme jistí, jestli se nějací jiní 
vůbec na letošní ročník přihlásili. 

 

Hospoda proti trudnomyslnosti: U Veverky, 180 m, 70°, otevřeno v sobotu do 0.00, v neděli od 11.00. 


