
kód stanoviště 

pravidlo 421913 
Hráčům je povoleno používat jakékoli elektronické přístroje, a to jak k řešení šifer, tak k usnadnění pře-

 sunu mezi stanovišti nebo záznamu trasy. 

regál sloužící k odkládání bezpečnostních složek 
hrdý pohyb množství mořské vody 
pánský oděv s dýmajícími lesklými klopami saka 
zelenými rostlinkami obrostlý pytel 
tuhý špičatý výrůstek rostlin východu 
otázka na kvantitu křečovitých bolestí 
temný zvuk pádu knihy 
ještě nedospělý vysoký chlapec 
bez majetku se štíhlým rozpočtem 
špatně vychovaný s neslušnými nebo hloupými řečmi 
stavba přes většinu řek 
mořská ryba značné hmotnosti 
dlouhé džínové kalhoty puškou potrhané 
trpký právě vytažený z kamen 
zastavení práce jako sázka na jistotu 
dechový syrový nástroj 
před primitivním plavidlem 
těší ho kolo 
červená trochu do fialova 
zelenina s listy tvořícími hlávku jako zelí 
symetrála bodavého hmyzu 
větší kus papíru nebo průhledného plátna na tyči popsaný jízlivým textem 
sledování důkazních materiálů za pečlivého vedení jejich seznamů 
automobil nejvyššího vládce 
hostince pochybné kvality umístěné nezřídka ve sklepích 
tepelně upravená játra ve vlastní šťávě 
klid v hotelové obytné místnosti 
lávka přes ovocný nápoj 
tam na cukrářském výrobku 
krátký soubor učebních lekcí 
nedovolený zákrok líného fotbalisty 
významná funkce listonošova úřadu 
dřevina s kmenem unášeným proudem 
dotkne se cizí smetany rukou 

 
Poblíž tohoto místa v suterénu domu č. 633/13 byla 16. května 1985 před polednem nalezena mrtvola mladé ženy, 
která byla identifikována jako tou dobou již pohřešovaná 28letá Marta Michalčíková. „Ruce má mírně rozhozené od 
těla, v loktech nepokrčené, nohy pokrčené v ostrém úhlu, se stehny široce roztaženými od sebe … na kotníku pravé 
nohy jsou staženy spodní kalhotky.“ Jednalo se již o třetí vraždu mladé ženy se sexuálně sadistickým motivem, 
přicházelo léto a blížila se spartakiáda. Dopadení 16letého hornického učně Jiřího Straky trvalo 68 dní od chvíle, kdy 
napadl první ženu – za 3 vraždy, 2 pokusy o vraždu, 5 znásilnění, 3 loupeže a 6 krádeží byl odsouzen k maximálnímu 
možnému trestu pro mladistvé, tj. k 10 letům odnětí svobody, a bylo mu uloženo ochranné léčení.  


