
kód stanoviště 

pravidlo EFEKT 
Ihned po vyzvednutí zprávy je tým povinen zadat kód stanoviště do Systému skrz webové rozhraní ne-

  bo pomocí QR kódu (příp. zasláním SMS v předepsaném tvaru, má-li tuto možnost aktivovánu). Pouze sta-
 noviště, na nichž byl zadán kód, budou považována za nalezená a navštívená. Rozhodující pro hru je vždy čas 
zadání kódu do Systému. 

Milí účastníci hry Po trati, 

vítejte na začátku sedmé dobrodružné pouti po roztodivných pražských lokalitách, během níž 
můžete navštívit hospody proti trudnomyslnosti, případně vyluštit nějakou šifru. Ale nepřeháněj-
te to! Nacházíte se na startovním stanovišti, další stanoviště budou označena písmeny a hra 
skončí v cílovém stanovišti. Při registraci na startovním stanovišti jste obdrželi startovní obálku, 
zkontrolujte si prosím její obsah, aby vám během hry nic nechybělo. 

Startovní obálka by měla obsahovat: 

• papír s tímto textem, 
• šifrovací pomůcky, 
• kartičku s činností pro startovní aktivitu 
• letošní kalendář, který se vám může hodit později. 

Milé týmy, 

houbařské období šifrovacích her pokračuje. Máte už rádi houby? Určitě máte! Dnes dostáváte 
jedinečnou příležitost dát jim to najevo. Ve středovém pásu Chrastavské ulice totiž opět vyrostlo 
několik úctyhodných exemplářů. Vzdáte-li jim náležitě hold, pošeptá vám přítomný organizátor 
část řešení. 

Jenže ouha, každá houba má ráda něco jiného. Můžete jí zkusit třeba políbit klobouk, poši-
mrat rourky či lupeny, obejmout nožku, polaskat mycelium, hluboce se jí uklonit, přednést krátký 
verš, připít na zdraví startovním pivem, nebo před ní pokleknout a přísahat věrnost. Pokud se 
nestrefíte houbě do vkusu, počastuje vás organizátor nějakým jadrným slovem. Nezoufejte však, 
můžete houbě vzdát hold znovu … až na vás zase přijde řada. 

Stůjte poctivě fronty, nadšených mykologů se totiž dostavilo více než hub. Můžete se zatím 
zkusit inspirovat, jak se jiní hráči snaží houbám imponovat. Chcete se přeci naučit, co má jaká 
houba ráda. Na kartičce ve startovní obálce najdete, jak zaujmout jednu z hub. 

Přejeme vám hodně zdaru a lásky k houbám. 

Startovní pivo ani jeho obal neobsahují šifru. 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Pro začátek vám bude muset stačit startovní pivo.   
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