
kód stanoviště 

pravidlo GLOBUSGLOBUSGLOBUSGLOBUS 
Hráčům je povoleno používat jakékoli elektronické přístroje, a to jak k řešení šifer, tak usnadnění pře-

sunu mezi stanovišti nebo záznamu trasy. 

 

Karel sýčkoval, že skončíme na pětce, a to dlouho předtím, než jsme dorazili ke krizovému 

stanovišti (v té době ještě plni neutuchajícího nadšení z právě vyluštěné šifry), jenže málem 

nás zastavil již úkol čtvrtý. Lví podíl na Karlově hluboké skepsi mělo, že v hospodě naproti 

kinu četl pořád dokola pravidla hry, až začal klesat na mysli a zlomilo mu to jeho jinak dobré 

srdce. Česko tak mohlo přijít o náruživého luštitele účastnícího se snad všech šifrovaček 

v našich končinách, vždyť vynechával akorát hry na běžkách a nerad jezdil na Slovensko. 

Svatý Remigius, jehož socha se majestátně rýsovala proti nedalekému kopci, nám vnukl nový 

nápad, kterého se chytil další ostřílený člen našeho týmu Václav. Ukrajinská ulice, která z šifry 

po hodině vylezla, se nám zdála poněkud daleko, rozhodli jsme se proto haluzit radši někde 

mezi blízkým hřbitovem a mateřskou školou, ale v týmu už bylo cítit, že se dostáváme do 

krize. Václav se další půl druhé hodiny snažil najít řešení související nějak se značkou kolejí na 

okraji papíru, a pak tu kacířskou myšlenku vyslovil nahlas jako první: „Válka šifrátorů zuří 

všude okolo nás, my tu dřepíme celou věčnost, ostatní týmy přicházejí a odcházejí, tak proč si 

nepolepšit aspoň v neoficiálním pořadí – strčíme orgovi plechovku piva nebo obměkčíme 

orgyni kyticí růží.“ Dělení úkolů jsme se zhostili rychle, Karel šel hledat hospodu a Václav 

květinářství, otevřeno však mělo jen elektro s levnými šunty z Polska. Třetí pokus dojít Po 

trati až do cíle nám tedy zřejmě nevyjde, rozloučit se letos budeme muset nejen s bednou, ale 

i se slušným umístěním, nezbývá než kapitulovat a odebrat se do snové říše. 

 

Hospoda proti trudnomyslnosti: Globus, 200 m, 110°, otevřeno v sobotu do 22.00, v neděli od 8.00.


