
kód stanoviště 

pravidlo EBONIT 
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 osmého zábavného putování po rozličných pražských zákoutích, během ně-
hož můžete navštívit třeba hospody proti trudnomyslnosti, nebo si vyluštit nějakou šifru. Nachá-
zíte se na startovním stanovišti, další stanoviště budou označena čísly a hra skončí v cílovém sta-
novišti. Při registraci na startovním stanovišti jste obdrželi startovní obálku, zkontrolujte si pro-
sím její obsah, aby vám během hry nic nechybělo. 

Startovní obálka by měla obsahovat: 

• papír s tímto textem, 
• inzertní rubriku, 
• šifrovací pomůcky, 
• letáček hry Matrix (nehledejte v něm šifru, jedná se o nevyžádanou reklamu). 

Milé týmy, 

v tuto chvíli jste ještě stále na houbách, které opustíte pouze tehdy, pokud zdárně splníte násle-
dující úkol. S obdrženým startovním pivem jste se totiž zároveň zavázali pomoci nalézt optimál-
ního partnera jedné sympatické ženě toužící po rodině. Kde jinde v současné přetechnizované době 
přeplněné všemi těmi internety najít někoho solidního než v klasické inzertní rubrice? A kde jinde 
najít pisatele těchto inzerátů než v místech, kde se vydává pivo? Jsou to přeci jen chlapi. Ptejte se 
tedy u správné houby po konkrétním partnerovi pro vaši chráněnku a prokažte se jednou z jejích 
navštívenek, jež jste získali společně se startovním pivem. Pomozte těm dvěma spojit své životy, 
své příběhy v jeden, spojit svoje DNA. V případě úspěchu se pochlubte svým výsledkem organizáto-
rům u registrace na startovním stanovišti. Budou-li spokojeni, pustí vás na další stanoviště. 

Přejeme vám mnoho zdaru a lásky. 

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




