
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. 
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kód stanoviště 

pravidlo 631352 
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. 

To byla teda zase akce. Na konci zkouškového období jsme si řekli, že uspořádáme ještě jeden 
megamejdan, než se všichni rozjedeme na prázdniny. A protože se musí zkoušky zapít bez oh-
ledu na jejich úspěšnost, nakonec se téhle párty zúčastnili snad úplně všichni. 

Abyste měli představu, na naší koleji je 46 jednolůžkových pokojů určených zejména pro ze-
lenáče. V nejvyšších patrech jsou pak samé dvoulůžáky, kde bydlíme my mazáci, a těch je 27. 
Jsou to totiž větší pokoje, které vznikly spojením s místnostmi patřícími původně vedlejší koleji. 
Já bydlím na jednom takovém dvoulůžáku v pokoji číslo 49 spolu s Frantou Sóskem. 

Párty začala docela nevinně. Kluci přinesli pár sudů piva a docela rychle jsme je vyprazdňo-
vali. Naštěstí mě pak napadlo dotáhnout pár beden vína, aby měly co pít taky holky. Pivem je 
totiž dostatečně rychle neožereš, aby byly povolnější. Když pak nějaký Moravák pustil do oběhu 
slivku, co syslil ve skříni, rozjela se párty ve velkém stylu. 

Každý z nás ví, že jediný, co se opravdu počítá, je zářez na pažbě – prostě pořádně zajet do 
nějaký roštěnky, nejlíp prvandy. A přesně podle toho se rozjížděly docela slušný šukačky. Za-
čalo to mezi Richardem z dvaapadesátky a tou malinkou kozatou blonckou ze sedmnáctky. Ona 
teda byla úplně našrot, takže Ríša se musel poprat jen s jejím spodním prádlem. Jako by to měl 
nalinkovaný. Já to říkám pořád, držet lajnu a průnik je tam. A hlavně, musí to být velký. 

U sebe na čtyřiapadesátce se zatím činil ten svalovec, co tráví většinu času ve fitku. Zkoušel 
to na krávu z pokoje číslo 30. Samozřejmě, že bodoval. Druhý hlášený průnik té noci. Jeho spo-
lubydlící to měl o něco horší. Vybral si tu nafrněnou zrzku z devatenáctky a nejdřív ji chtěl na-
tvrdo zatáhnout k sobě do pokoje, ale tam bylo obsazeno. Takže museli jinam a na cizím hřišti 
se prostě hraje hůř. Všichni to víme. Ale nakonec se povedlo. 

Na toho malého klučinu ze sedmapadesátky se moc nesázelo. Je takový poďobaný a přitom 
si vybral tu největší kóču z koleje, co se jí před pokojem č. 29 tvoří fronty nadrženců a ona stejně 
nikomu nedá. Já nevím, jestli to bylo jenom chlastem, nebo ten kluk má nějaký tajný trik. Kaž-
dopádně zabodoval hned v první vlně. 

Na obyvatelku pokoje 26 jsem si brousil zuby já. Jenže než jsem něco stačil zkusit, ten prvák, 
co bydlí na jednačtyříctce, vystřelil ze svého pokoje jak raketa a pořád se jí snažil zkřížit cestu. 
Musím uznat, že na ni dotíral vytrvale, takže další úspěšný průnik mu právem náležel. Zato 
o frajera z pětapadesátky jsem strach neměl, ten šel na jistotu. Vybral si pohlednou a nezkuše-
nou dívčinu z jedenáctky. Nespěchal, trochu ji přiožral, zamířil přímo na komoru a bylo to tam. 

Pak přišel na řadu Franta Sósek. Jeho výsledek byl hodně nejistý, protože se ožral tak, že 
skoro nemohl chodit. Jak chceš v tomhle stavu někoho sbalit? Ale nakonec to kupodivu fungo-
valo, samaritánka z pětadvacítky se o něj postarala. Bylo jí ho tak líto, že mu dala, i když ani 
nechtěl. Ale co je doma, to se počítá. 

Bylo už hodně pozdě, většina lidí byla úplně nachcaná, když zvládnul zabodovat ještě borec 
ze sedmačtyřicítky, a i ten v tom byl celkem nevinně. Ten chudák šel večer místo chlastání spát 
a probudila ho ta vysoká holka s megakozama. Byla tak nadrátovaná, že vůbec nevěděla, kde je. 
Myslela si, že jde k sobě na dvacítku a vlezla borci rovnou do postele. 

Nakonec přišel ten můj ve výsledku hodně smutný závěrečný bod s holkou z osmnáctky. 

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




