
Milí účastníci, z tohoto místa je potřeba vyrazit správnou cestou vstříc zdárnému konci hry. To se 
lehko řekne a hůře udělá.  Jestli jste si zadání odnesli někam do baráku, bude zapotřebí, abyste jej 
zase opustili a vydali se zase na cestu. Pokud jste na pochybách nad směrem dalšího postupu, tak 
tyto pochyby s klidem ukončete a vydejte se směrem jiným. Bude to zajímavá škola vaší trpělivosti. 
Bod, odkud je potřeba cestu zahájit, se nachází někde v prostoru mezi parkovištěm, kde obvykle 
začíná turistům výstup na Velkou Deštnou, libovolným nádražím, na němž začalo vaše dnešní 
martyrium, a elektrárnou Tušimice, která se nachází přímo před dolem Nástup u Kadaně. To je ale na 
druhém konci Čech, takže bychom na vás šili pěknou boudu, pokud byste cestovali až do tak 
vzdálených končin. Pro vás tak budou klíčovým záchytným bodem dveře do kostela svaté Kateřiny. 
Odsud můžete pokračovat po úzké pěšince husím pochodem se sklopenou hlavou až k myslivně a 
pozemku, kde vám špatný postup naštěstí zahradí ohrada s koněm. Zavírají se vám tak možnosti, jak 
sejít z cesty. Jestliže ale u myslivny zahnete špatným směrem, příští stanoviště můžete hledat až 
v Krkonoších, například ve Špindlerově Mlýně u modré značky do Labského dolu k vodopádům, která 
vede kolem stanice lanovky. Konec hry je pak místem, kde se podává hlavní cena, a tím de facto 
hospodou, kde je potřeba ve vztahu k organizátorům sdělit jasnou výzvu:„Milý Síbo, honem pohosti 
cílovníky, podej jim za dosažení budovy cíle svíčkovou s knedlíkem a brusinkami, přitom vař kávu 
nebo čaj, lhostejno, zda s rumem či nikoli“. A nezapomeňte. Pokud budete na správné cestě, projděte 
kolem domu a po 3 m se zastavte. Tam je další stanoviště. 
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