
kód stanoviště 

pravidlo GALERIE 
Hra je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy se šiframi. Stanoviště a zprávy 

  jsou označeny logem hry, ročníkem a číslem nebo názvem stanoviště. Jsou-li stanoviště označena čísly, vzrůs-
 tají tato po jedné v pořadí očekávaného postupu hrou. 

První z nás se stěhoval Procházka, který chová korely. Hynek, dříve bytem U Školičky 2218, se 
nastěhoval hned vedle. Spokojeně si bydleli v čísle 2358 s krásným výhledem směrem na východ. 

Další naší sousedkou se stala lékařka Ondráčková. Postrachem Staromlýnské 621 bývala váš-
nivá volejbalistka Denisa. Obě mají výhled na západ a jsou rády, že v jejich 2283 nejsou zvířata. 

Sranda začala ve chvíli, když přibyl do party Ševčík. František původně bydlel v Kovářské 749 
a sdílejí spolu želvu. Možná i něco víc. Strojvůdce má v domě 2357 okna na severozápad. 

Pan Liška také žije v rezidenci u Podvinného Mlýna. I Gustav z Bassovy 61 se sem stěhuje. 
Bude bydlet v čísle 2282 a má obývák na severoseverozápad stejně jako šachistka. 

Slečna Indrová zjara vždy vytáhne do oken muškáty. Jana bývávala odmala doma Na Břehu 497. 
Okno na západoseverozápad v přízemí domu 2347 okupuje pták. Určitě nepatří dámě, co nosívá 
modrý klobouk. 

Důchodce Šťastný byl nešťastný z některých sousedů. Nejvíce ho štve Tibor, měl prý zůstat 
v Kovanecké 2116. On totiž často sedí u dalekohledu a šmíruje okolí domu 2356 severosevero-
západním směrem. 

Největší bordelář bude inženýr Pokorný z přízemí. Ztratil i Ctiradovu dnes už bývalou adresu 
Na Balabence 1205. On se ale čertí, že nikde nepořádek nedělá, natož pod východními okny bu-
dovy 2283. 

Opakem je chronická uklízečka a slídilka Adamcová. Tajně šmírovala Rudolfa už U Skládky 1472, 
odkud se kvůli ní odstěhoval. To však nevěděl, že bydlí také v domě 2358, jen na jihozápad. 

Kdosi chová doma fretky, asi starý Charvát, co žere psy. Podstatné zůstává, kam se poděl potkan 
Eleny, která bydlívala K Moravině 1688. Z jihovýchodních oken čísla 2358 čůrává opilý akvarista. 

Tichá znovu změnila jméno, co tady bydlí, už počtvrté. Barmanka Květa se k Rokytce přistě-
hovala z Čihákovy 980. V budově 2348 nejsou nabízeny placené erotické služby a anténa míří 
na západojihozápad. 

Mladé Linhartové se vícekrát ztratila její fenka. Možná něco ví makléř Jakub, co žil U Svobo-
dárny 1180. Teď však bydlí v čísle popisném 2357 v bytě s balkonem na jihozápad. 

Jaro u Rokytky si náramně užívá známý pytlák Erben. Chodívá za ním Iva původem z Matěj-
kovy 1931, která se přistěhovala mezi posledními. Sledovává je ze svých západojihozápadních 
oken fotbalista z 2282. 

 
  


