Teplice na vlastní kůži

III. etapa,
uzávěrka 27.5.2009

1. Pro tuto část soutěže budete potřebovat znát dobře Teplice. Teprve tady si je pořádně zažijete

„na vlastní kůži“ a možná zjistíte, že je přeci jenom tak dobře neznáte. Návod na hru čtěte velmi
pečlivě, abyste věděli, jak postupovat a mohli vyrazit ještě dnes.

2. Vaším cílem je postupně obejít SEDM míst, na každém (kromě posledního místa) najdete
schránku a v ní následující údaje:
a) anagram (=slovo popř. věta, ve které musíte přeskládat písmena, abyste dostali hledané sousloví),
ze kterého vyluštíte místo, na které budete pokračovat (např. kostel sv. Jana Křtitele)
b) konkrétní popis místa, kde přímo bude ukryta další schránka (např. pod kamenem na třetím
schodě u hlavního vchodu)
c) modré kolečko s číslem – číslo je jednoduše zašifrované písmeno, až obejdete všech SEDM míst,
nasbíráte SEDM čísel (tedy SEDM písmen), složíte z nich heslo, to je DŮLEŽITÉ pro dokončení
tohoto soutěžního kola
VŠE, CO VE SCHRÁNCE NAJDETE, SI PEČLIVĚ OPIŠTE A VRAŤTE ZPĚT PŘESNĚ TAM, KDE JSTE TO NAŠLI, ABY
DALŠÍ DRUŽSTVA MĚLA STEJNÉ PODMÍNKY! VĚŘÍME, ŽE SE NEBUDETE SNAŽIT NIC BRÁT ANI SCHVÁLNĚ
SCHOVÁVAT JINAM. PAK SE VYDÁTE NA DALŠÍ STANOVIŠTĚ.
3. Až budete schránky hledat, dejte pozor, aby vás hlavně nikdo cizí neviděl. Buďte ve svém
vlastním zájmu opatrní a ostražití, hlavně nenápadně vracejte schránky na svá místa. Schránky
jsou krabičky od filmu nebo od kindervajíčka.
4. Pokud se vám podaří rozluštit anagram, ale nebudete tušit, kde místo v Teplicích je, hledejte na

mapě na www.audioteplice.cz nebo vám určitě rád poradí někdo, kdo se v Teplicích vyzná lépe.

5. Věříme, že ne všechny anagramy jsou úplně jednoduché, proto dostanete od Evy Trübenekrové
(6. B) jeden modrý penízek a ten budete moci později během hry vyměnit za to, že vám prozradí
řešení JEDNOHO anagramu.
6. Kdykoli byste nevěděli jak a kam dál, nemusíte v cestě pokračovat hned, můžete od místa, kde se
zaseknete, vyrazit další den znovu. POZOR, toto kolo vyhraje to družstvo, které PRVNÍ projde
celou cestu! Kde budete hlásit, že jste šťastně dorazili, se dozvíte v poslední schránce.
7. A teď už jen zbývá napsat místo, kde je ukryta první schránka:
Anagram:
A MÁ ZÁZRAK DECH
(přeskládejte písmena, aby vám vyšlo místo v Teplicích)
Nápověda:
_ _M_ _ _ _ _ _ _ _ _ D _
(doplňte z anagramu zbývající písmena)
Konkrétní popis místa:

Pod betonovým můstkem směrem k vodě hledejte malou černou
krabičku.

A také vám k prvnímu anagramu prozradíme první číslo: 5
(pokuste se přijít na to, které písmeno je zašifrované tímto číslem, pozor, až budete dešifrovat
další čísla, tak upozorňujeme, že nejdou v hesle za sebou v pořadí, v jakém je budete nacházet,
opět je musíte přeskládat, aby vám dávali smysluplné slovo)
TAK NA CO JEŠTĚ ČEKÁTE? TŘI, DVA, JEDNA… MŮŽETE ZAČÍT!

