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Umı́stěnı́ nápovědy:
Značka začátku cyklostezky u rybnı́ka Brůdek,
budka Veolia
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Herink, kaplička u cesty JJV
od vsi

Stanoviště 1

Stožár u Babic na kopci při
silnici směr Strašı́n

Stanoviště 4@

ELKÍ ZAEE CYZK KNCZY ÍYAEEZ LKKA
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Umı́stěnı́ nápovědy:
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1 × 34 − |1 × 4 − |23 · | |13 ⇋ 245 − |24 · 35 × |13 × 2 − |23 − |34 · |14 × 23 ⇋ |3 · |

1 · 23 − 4 · |1 − 4 × |23 · |12 ⇋ 3 − 4 − |234 × |-10 − 2 · |1 × |2345 − | |2345 · |1 · |

Umı́stěnı́ nápovědy:
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Stanoviště 2

Umı́stěnı́ nápovědy:
Závora u cesty k letišti na silnici mezi Oticemi
a Voděrádkami
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Stanoviště 3

Umı́stěnı́ nápovědy:

Něco navı́c:

Závora u ústı́ zelené
značky na silnici mezi

Každé družstvo necht’ si
zde vezme jedno balenı́

Svojeticemi a Klokočnou

sušenek
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Umı́stěnı́ nápovědy:

Stanoviště 4&

Lavička u pumpy u nádrže v Doubku
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Umı́stěnı́
nápovědy:

Babičky,
Stanoviště 5 rozcestnı́k na

Dalšı́ postup:
Nebudete-li ani po vyluštěnı́ šı́fer na stanovištı́ch
4@ a 4& znát polohu stanoviště 6, můžete zaslat
SMS o řešenı́ s heslem, které tvořı́ poslednı́

žluté (ne v lese) 3 znaky řešenı́ 4@ a poslednı́ 3 znaky řešenı́ 4&
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Umı́stěnı́ nápovědy:

Stanoviště 6

Sibřina, trafo u odbočky na Koloděje

Na Zacyklení jsem se těšil. Jaký byl ale můj údiv, když jsem při kontrole svého
kola zjistil, že mám přetržený řetěz a vykloktanou přehazovačku. S jazykem na vestě
jsem přiběhl do servisu. S neutrálním výrazem hodným pokerového hráče jsem je
přesvědčil, že jde o záruční opravu.
Ve špatném rozmaru jsem jim vylíčil závady a požadovaný termín opravy. Koukali
na mě jako na blázna. Leč nakonec byli za zakázku rádi, výrobce jim to proplatí.
Hurá, mám zase kolo pojízdné! Pěkně si zítra zajezdím. Teď už mám obavy jen
z toho, aby šifry nebyly moc těžké.
Snad se nám nebudou orgové vysmívat. Jinak na ně vyplázneme jazyk.
Ale bylo to nakonec dobré, startovní i první šifru jsme brzy vyluštili. Se smíchem
jsme vyrazili na dvojku.
Dobrá nálada vydržela až do příjezdu na stanoviště. Ale ouha, s pohledem na
druhou šifru se rychle vytratila.
Aspoň nám přálo počasí, hezky svítilo sluníčko. Divil jsem se, že na konci září
může být 32 . Poblíž stojící slintající pes mi snědl svačinu. Jsem smutný.
Naši špatnou týmovou náladu změnila Adéla. Konečně tu dvojku louskla a my se
s neutuchajícím optimismem vydali dál.
V tom vedru jsme měli jazyky až na zemi. Sami jsme byli překvapení, jak rychle
jsme další šifru vyluštili. S vychechtanými obličeji jsme zamířili na čtyřku.
)Tam stála hospoda, kde si David dal uzený jazyk s hrachovou kaší. U piva jsme
se Pořádně nasmáli. Se šifrou (4.) nám to nepomohlo, ach jo. Když přišla zpráva o konci hry, divili jsme se, | že už je tolik hodin.



