Vážení závodníci,
držíte v rukou instrukce k plnění úkolů, za něž získáte
klíče ke startovní šifře. Ta je sama o sobě tvořena
stránkou se sedmnácti obrázky a je pravděpodobné, že
při jejím řešení budete tyto klíče potřebovat.
Heslo stanoviště: hračka
Úkol 1 je vlastivědná procházka po Okrouhlici. Průvodkyně vyzvedává výpravu před
vchodem do sokolovny. Procházka se bude několikrát opakovat.
Úkol 2 spočívá ve sledování pantomimického vystoupení, které probíhá ve výklenku budovy
u antukového hřiště.
Úkol 3 se odehrává v sále sokolovny. Organizátoři, kteří mají míček, si myslí slovo, které
musíte uhodnout. Klaďte jim otázky, na něž lze odpovídat „ano“ či „ne“. Slovo má vždy ten,
kdo chytí míček, který organizátoři házejí. Po položení otázky jim jej vraťte zpět. Dříve, než
začnete křičet, přemýšlejte.
Úkol 4 spočívá ve vyřešení níže uvedené úlohy. K jejímu vyřešení vám mohou pomoci 2
stravenky, které lze směnit za degustační vzorek skrytý pod čísly 1-11. Budete-li si jej chtít
vyzvednout, zavažte si šátkem oči, oslovte obsluhu v bočním vchodu do sokolovny, oznamte
jí požadovaný vzorek a odevzdejte jí stravenku s vyplněným jménem a požadovaným
vzorkem. Alergikům a fajnovkám nedoporučujeme. Ostatní nechť dodržují diskrétní
vzdálenost, aby neviděli, co nemají.

Jídelní a nápojový lístek:
bílá hmota s šedou kůrou; boxer na roštu; dětský penálek; la avecilla; malá teroristická
pomůcka; oběť povodně; pošumavský soused; půlka cesty z Bělehradu do Budapešti; snižujé
vlhkost; tvář, jež není bledá; typická součást současné adresy; základ vegetativního
rozmnožování rostlin

Úkol 5 spočívá ve vyluštění obyčejné křížovky. Abyste to neměli tak jednoduché, pro její
luštění platí jedna omezující podmínka. Nesmíte během jejího luštění používat žádné psací
potřeby, veškeré luštění musí probíhat toliko po paměti.
Pozor! CH=C+H !!!
Vodorovně: 1: jméno sprostého guvernéra; podstavec; ústrojí; 2: severočeský náklaďák;
španělský lidový tanec; těžební prostor; 3: výrobce klíčů; nejníže položené jezero Austrálie;
strašpytel; 4: řecký bajkař; MPZ Ukrajiny; pošumavský hrad; psí povel; zkratka ulice; 5:
vynálezce kostky; balkánské pohoří; hodnota; 6: modli se; arkáda; SPZ Ústí nad Orlicí;
uplacený rozhodčí; 7: balkánská metropole; hrdina; indicie k tajence; 8: Pavlovo jméno;
hoch; hrdina Matrixu; SPZ Veľkého Krtíše; 9: antická tragická hrdinka; hořlavá hromada;
kolébat; 10: papoušek; vzor; nástroj k vylepšení účesu; osobní zájmeno; 11: jihoamerický
pštros; indicie k tajence; kreslířská barva; 12: týkající se uhličitanu draselného; věčné město;
značka bicyklů; 13: souhlas; míčová hra; nepracovat na stavu; 14: jihopolské město; anglicky
kyselina; množiny moří
Svisle: A: seriálový mimozemšťan; vilný muž; cestovní doklad; B: značka oken; indicie
k tajence; epocha; osobní zájmeno; C: lakomec; západorumunské město; ostrostřelcovo
jméno; D: čarodějova země; odchlupení; severní soused Utahu; E: iniciály herečky
Kořínkové; kanadské teritorium; leze to po lékárně; indicie k tajence; F: věnovaná věc;
Rydbergova atomová jednotka; německy takže; malý přežvýkavec; G: chór; živočich s vnitřní
kostrou; H: záchod; nemít srdce; epická báseň; kaprovité ryby; I: indicie k tajence; citoslovce
námahy; neustále; J: krásní; etáž; číslo; K: pás nízkých zeměpisných šířek; semeno obilovin;
Středoevropan; L: růžovité; Spojené království; zkratka elektrárny; M: avšak; kaprovitá ryba;
související s funkcí představeného; N: oxid hlinitý; pár; americký pták; O: atribut nočních
šifrovaček; severorakouské město; hanbaté obrázky; oblečení

