
Stanoviště 6 – fialka

Nápovědu pošle aetheropis za 90 min.

Chceš koupit velké tričko tady? Co když se dá pod rentgen králík? Šifru nám kurzí-
vou radši nepiš. Lana musím nakoupit šest metrů. Jím síru, chci-li mít pevnou víru.
V roce tisíc šli rytíři bojovat. Cyril je v šifrování veliké eso. Já komplexní čísla vel-
mi nerad. Nalomená kost patří nemocnici. Ty krávo, jede rychlostí světla! Do rumu
dá kyselinu askorbovou. Had děsivě syčel a já tu ztuhnul. Čas běží, utíká, spěchá a
hopkuje. Hydrant opravdu v práci nemáme. Tobě se nelíbí v červeném metru? Má
značku pokladu v mapě a nejde.

Vedlejší šifra 4:

8. patro
Kamil Klepal

7. patro
Ludmila Štítná
Barbora Harantová
Františka Šíbalová

6. patro
Helena Jebavá
Alois Vrtal

5. patro
Miroslav Lázňovský
Dora Řezáčová

4. patro
Eduard Kožený
Igor Čurda

3. patro
Gustav Chromý

2. patro
Ctirad Herzmann

1. patro
Jarmila Nosková

Nevstupujte bez vyzvání!



Včera po šichtě se strýcové a bratranci sebrali do šenku. Šel jsem s nimi v naději, že nějak
proklouznu, neboť mně obvykle šenk i místo u stolu odpírají. Leč náhoda mi přála. Jsem už
staršího vzhledu, takže z šenku mě nevyhodí a u stolu jsem poslouchal aspoň z druhé řady.
Starší moji bratranci se rozpovídali o válce s Prusem. Bylať to tenkrát pro národ pohroma
značná. Mocnářství dobré naše v kolenou podlomeno tak tak si svůj majestát uchránilo.
Četný ponejvíce názor stran toho, proč Prus vyhrával, točil se kol kvérů. Každý Prus měl

pušku zadovku, která se nenabíjela odpředu jako zbraně naše. Stihnul za stejný čas vystřelit
i čtyřikrát neb pětkrát, zatímco náš jen pojednou vypálil a pak vstoje přebíjel. Bylať pak síla
palebná pruských oddílů mocnější našich. Mnoho krve a útrap to náš národ u Hradce stálo!
A což teprve ve válkách budoucích. Zadovky již naši vojáci mají (však prý brzo na vojně
sám poznám), leč co zmůžou zadovky proti zbraním budoucím? Mašinové kvéry jsou zbraní
budoucnosti. Podle svých poznatků míním, že by nebylo zatěžko takový samo nabíjecí kvér
sestrojiti. V duchu jsem si představil, jak by se celý sirotčinec takovým kvérem za krátko dal
postřílet. Jest to myšlenka žertovná, pivem posílená, ale z hlavy jsem ji dostat po celý večer
nemohl.


