
 

pravidlo 

Stanoviště se mohou skládat z více částí s různým umístěním. Pořadí průchodu těmito částmi může být 

pevně stanoveno. Jednotlivé části téhož stanoviště jsou označeny týmž číslem a odlišeny od sebe dalším 

znakem umístěným za číslem stanoviště. 

Milí hráči, 

vítejte na začátku tzv. čakovického kolečka. Po stanovišti 5. následuje několik dalších stano-

višť označených číslem 5 a písmenem. Písmena vzrůstají po jednom podle anglické abecedy. 

Vaší velkou výhodou pravděpodobně je, že máte některé ze šifer kolečka již vyluštěné, jsou to-

tiž identické se šiframi označenými pouze písmeny, které jste dostávali na nádražích od orgů, 

abyste si zkrátili čekání na vlak. 

Připomínáme, že výsledkem každé takové šifry je smysluplné jednoslovné heslo, které jste vý-

měnou za další šifru říkali orgovi. Nyní budete tato hesla zasílat do Systému a obratem obdržíte 

vždy polohu dalšího stanoviště v kolečku. 

Abyste nevyzvedli žádnou šifru podruhé, postupujte přesně podle následujících pokynů: 

Pokud jste poslední obdrženou šifru označenou písmenem již vyluštili a znáte heslo, zadejte jej 

do Systému skrz webové rozhraní ve tvaru: kód_týmu TRYSKA HESLO získané_heslo, nebo pošle-

te na číslo 777 08 08 08 SMS ve tvaru: KOD POTRATI kód_týmu TRYSKA HESLO získané_heslo. 

Jestliže jste poslední obdrženou šifru označenou písmenem ještě nevyluštili, nezbude vám, než 

tak nejdříve učinit, a potom heslo stejným způsobem zadat do Systému. 

Na dalších stanovištích kolečka nezapomeňte zadat jejich kód přes webové rozhraní, pomocí 

QR kódu nebo formou SMS. Řešení (získané heslo) zadávejte do Systému skrz webové rozhraní ve 

tvaru: kód_týmu kód_stanoviště HESLO získané_heslo, či pošlete na číslo 777 08 08 08 SMS 

ve tvaru: KOD POTRATI kód_týmu kód_stanoviště HESLO získané_heslo. 

Odpovědí na heslo posledního stanoviště kolečka bude poloha stanoviště 6. 

V případě, že do systému zadáte chybné heslo, další pokus můžete učinit až za 30 minut. 

Přejeme hodně štěstí v další hře. 

Řešení poslední obdržené šifry označené písmenem zadejte do Systému. 

Hospoda proti trudnomyslnosti: U Čébi, 270 m, 125°, otevřeno v sobotu do 23.00, v neděli od 11.00. 


