
Další stanoviště se nachází: 
 Pod zahrádkou ve východním cípu Holenic. 
 Pod bowlingem v nejsevernějším cípu Cidlinského 

hřebene. 
 Uprostřed pod vyhřívaným bazénem mezi koncem nábřeží 

Kapitána Jaroše a ulicí 17. listopadu. 
 Nad zahrádkou na břehu rybníčka pod Libosadem. 
 Za oběma jaky na pastvinách za obchvatem jižně od 

parkoviště v Textilní ulici. 
 Mezi Bahny a Zimrovem, ale ještě před svatbou.* 
 V Semtinách nad reklamou. 
 Za muzeem jižně od křižovatky ulic Nad Cihelnou a 

Šturmova. 
 Podívéte sa, ako kolébavo chodíte. Ako ptáčisko akési. Ako 

na nádraží v Semínové Lhotě. Hneď vedle, trocha hore a 
eště s chybama.** 

 Před terasou na severním okraji Libuně. 

 Mezi karavany a stany 100 m jižně od . 
 Nad zahrádkou v muzeu v Lomnici nad Popelkou. 
 Před věží na umělé trávě na Valdickém předměstí. 
 Na křižovatce v Kyjích vedle clubu. 
 Pod věží mezi ulicemi Jičínského a Nad Cihelnou. 
 Mezi bazénem a fotbálkem uprostřed Sokolovské ulice. 
 Nad kuchyní na západním okraji Lidického náměstí. 

* Před svatbou se některé věci nedělají. Ale vy byste je dělat měli. 

** Ano. Tvůrce šifry se zbláznil a hulí. 
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