
kód stanoviště 

pravidlo 164398 
Je-li kód stanoviště číselný, jeho číslice označují pořadí písmene v řešení předcházející šifry. Do Systému 

 musí tým zadat písmenný kód sestavený z odpovídajících písmen. Na takovém stanovišti je nutné i po načtení 
QR kódu zadat písmenný kód stanoviště. 

Máte druhý den bez tabáku, ale zatím to zvládáte kupodivu dobře. Dlouho očekávaná událost 
je totiž tady. Společně s partnerem jste to dokázali. Komplikace trochu působí, že šťastnou no-
vinu ještě musíte několik týdnů tajit před známými, a především před rodinou. Vy byste to při-
tom ráda hned a bez odkladu vykřičela do celého vesmíru. Děsíte se však chvíle, kdy se všichni 
prarodiče zblázní radostí a nebude s nimi k vydržení. Už to znáte: Budou se zase předhánět 
v dávání zaručených rad a hádat se, kdo má větší pravdu, takže sjednat mezi nimi druhý mír 
bude takřka nemožné. 

Spoustu věcí je opět třeba obstarat a zařídit. Ale už víte, do čeho jdete – je to pro vás druhá 
premiéra. Poprvé jste si tím prošli již před lety. Krizové situace jste tehdy řešili většinou meto-
dou pokus–omyl. Všeliké úřady, zaměstnavatel, matrika, pojištění – to pro vás bude tentokrát 
hračka. Jenom budete muset najít druhou zdravotnickou organizaci, protože vaše pediatrička 
je také těhotná. 

Je vám čím dál častěji blivno. Bojíte se vyjít ven – co kdyby se vám znenadání udělalo špatně 
tak, že se nestihnete včas přesunout na toaletu. A začínáte být dezorientovaná. Přejít přes silnici 
na druhou stranu je najednou v hustém provozu nepřekonatelný úkol. Migrény zvýšily frek-
venci a intenzitu. Dostáváte divné a neodbytné chutě. Například dnes se chystáte vyhrát už 
druhý šampionát v pojídání zavařených jahod s kyselými okurkami. Druhdy byste nejraději ně-
kam zalezla a litovala sama sebe až do doby, než se vám z břicha vyleje druhý oceán a vám se 
konečně uleví. Maně si uvědomujete, že po bytě už jedna ratolest pobíhá, a snažíte se nemyslet 
na četná úskalí výchovy ani na to, že za necelý rok v domácnosti vypukne druhá válka. 

Pak se z ničeho nic dostaví pocit neuvěřitelné euforie a cítíte, že máte na to překonat druhý 
rekord ve svém životě. Vůbec přece nezáleží na tom, jak dlouhý ten maraton bude, vy to zvlád-
nete. Nepochybujete o tom. Právě vy jste stvořena k tomu, abyste porodila druhý unikát. Léka-
řům kašlete zvysoka na všechny diety a varování. Nemáte výčitky z toho, že si dnes dopřáváte 
už druhý pohár se šlehačkou v nóbl kavárně. Co na tom, že v napjatém rodinném rozpočtu se 
tenčí rezervy. Brzy však přijde doba, kdy rodinné finance postihne druhá hospodářská krize, 
takže nebude zbývat peněz na nic postradatelného, natož přepychového. 

Ještě budete muset zdolat mnohá úskalí, nástrahy a překážky. Nemyslete si však, že se z této 
zapeklité situace dostanete zoufalým pobíháním po městě. Jednu cestu jste přece už zvládla. 
Druhou projděte se stejnou lehkostí až na konec a vyhlížejte vytouženého čápa. 

Hospoda proti trudnomyslnosti: Merkur, 180 m, 30°, otevřeno v sobotu do 0.00, v neděli od 12.00 




