Na tomto papíře nehledejte šifru.

Velevážení závodníci!
Kromě tohoto listu jste měli obdržeti též startovní obálku, šifrovací pomůcku
s pravítkem a případné další předměty dle druhu zakoupené vstupenky. Pakliže se
Vám čehokoliv z řečeného nedostává, uctivě Vás žádáme o nahlášení organisátorům. Tito se pohybují na startovišti a mají stejnokroje se znakem závodu.
Startovní obálku neotevírejte před začátkem závodu. Závod začne okolo 19:00
hvizdem na píšťalku. Budete-li mimo doslech a budete-li na pochybách, zda závod
již začal, zeptejte se některého z organisátorů.
Důrazně doporučujeme pečlivě uchovávati veškeré materiály v souvislosti se
závodem obdržené. Později mohou býti užitečny.
V parku platí přísný zákaz vstupu na nově osetý trávník (zejména v západní
části parku). Doporučujeme zdržovati se na dohled od místa registrace. Park jest
nutno opustiti do 21 hodin, sic v něm budete uzamčeni.
Přejeme Vám hodně štěstí!
Vedlejší šifry
Krom klasických „hlavních“ šifer budete na trase závodu postupně potkávati šifry vedlejší, t.zv. šifřičky. Řešením jedné každé z nich jest jednoslovné heslo.
Získavše hesel dostatečný počet, můžete přeskočiti šifru hlavní, již se Vám nedaří
vyluštiti. Stačí hesla zaslati do našeho systému závodního.
Počet hesel, ku přeskočení potřebných, odvisí přitom od toho, na kolikátém
stanovišti se nalézáte. Čím dále ve hře, tím jich bude třeba více:
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Jedno heslo jest pochopitelně možno použíti toliko jednou. Neúspěšný pokus
o přeskočení se ovšem nepočítá jako „použití“. Pakliže tedy třeba zadáte již použité heslo s několika novými, případně zašlete nedostatečný počet hesel, systém Vás
upozorní a máte možnost svůj omyl napraviti.
Systém nápověd
Ke každé šifře, u které není uvedeno jinak, jest možno při závodu obdržeti nápovědu od nápovědního agenta. Jsouce oblečeni do stejnokrojů se znakem závodu,
agenti se zjevují na rozličných místech Prahy v časech určených následujícím jízdním řádem. Všichni agenti poskytují identické nápovědy, je tedy pouze na Vás, kam
se vydáte.
Agentovi musíte předat logo hry s označením stanoviště odstřižené ze zadání
úkolu. Výměnou za něj dostanete písemnou nápovědu. Mimo to Vám agent žádnou
další informaci neposkytne, je tedy zbytečné se ho na cokoliv ptáti.

Důležité kontakty
V případě naléhavé potřeby můžete použíti telefonní aparát ku kontaktování organisátorů závodu na čísle 774 658 902 nebo 774 659 073. To je žádoucí učiniti
kupříkladu v situaci, kdy přese všechnu jistotu o tom, že se nacházíte na správném místě stanoviště, nemůžete nižádných šifer nalézti. Organisátorům též hlaste,
docházejí-li na stanovišti exempláře zadání. V neposlední řadě poskytujeme asistenci v případě úrazu nebo jiné závažné události.
Jízdní řád nápovědních agentů
0:20 – 0:45
1:10 – 1:35
2:03 – 2:24
2:45 – 3:05
3:20 – 3:43
4:00 – 4:20
4:40 – 5:02
5:25 – 5:45
6:10 – 6:40
7:05 – 7:27
7:48 – 8:08
8:35 – 8:55
9:10 – 9:35
9:55 – 10:20
10:40 – 11:08
11:27 – 11:53
12:15 – 12:38
12:55 – 13:30

Slepá tramvajová kolej v ulici U Zvonařky
Nádraží Vršovice, 1. nástupiště
Vlaková zastávka Strašnice, směr Benešov
Kostel sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha
Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru
Autobusová zastávka Větrov ve Viničné ulici
Pumpa před školou, Vratislavova 31/6
Náměstí Jana Palacha, před vchodem do Rudolﬁna
Nástupiště stanice metra Depo Hostivař
Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
Náměstíčko jižně od vestibulu stanice metra Hloubětín
Socha Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí
Staroměstské náměstí pod orlojem
Malostranská věž Karlova mostu
Kostel sv. Václava na náměstí 14. října
Socha Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí
Kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí
Dvorana Masarykova nádraží

Pojednání o aetheropisu
Průběžné informace o závodě sdělovati Vám budeme skrze nejnovější vynález
ﬁrmy Prokop & Otto SKOLE, plně automatisovaný stroj pro zapisování zpráv skrze
světlovodný aether.
Vlastníte-li telefonní přístroj či počítací stroj připojený ke Světové síti, můžete
aetheropis nalézti na adrese
http://ve.skole.cz/
Bude nutno přihlásiti se značkou a heslem, které užíváte na soukromé nástěnce
na těchto stránkách.

Pakliže ráčili jste zakoupiti vstupenku Standard nebo vyšší, bude Vám aetheropis přístupný též prostřednictvím telegrafu S.M.S. Uctivě však doporoučíme ku komunikaci aetheropisové užívati raději Světovou síť. Telegraf jest methoda zastaralá
a méně spolehlivá; nádavkem může se státi, že vznikne v telegrafní stanici fronta a
zprávy budou opožděné.
Na každém stanovišti závodu jest nakázáno do aetheropisu Váš příchod zaznamenati. Na zadání šifry či instrukcí pro stanoviště jest natištěn kód. Tento třeba
odeslati jednou ze tří method:
• ve formuláři aetheropisu na adrese ve.skole.cz,
• přečtením Quinn-Rosenthalovy značky (Q. R. Code), která v sobě
již kód má zanesen,
• nebo telegraﬁckou zprávou S.M.S.
Jakmile toto učiníte, aetheropis obratem pošle Vám zprávu o Vaší posici v závodě. Na adrese ve.skole.cz k nalezení též bude v celé šíři archiv zpráv, které jste pomocí
aetheropisu zapsali či obdrželi.
V aetheropisu budou se též objevovati nápovědy pro některá stanoviště závodu. Pakliže jste zakoupili vstupenku Mini, nebudeme Vám upozornění zasílati telegrafně. Budiž tedy jen na Vaší zodpovědnosti, zda včas do aetheropisu nahlédnete
a nápovědu naleznete.
Mimo to aetheropis umožňuje v přímém přenosu průběh závodu zobrazovati
i divákům, kteří nejsou přímo na závodišti přítomni, a to přímo na stránkách naší
ﬁrmy.
Telegraf S.M.S.
Jelikož jest telegraﬁe methodou primitivní, práce s aetheropisem prostřednictvím tohoto media obtížnější jest než ostatní methody. Následuje tedy podrobný
návod k užívání všech funkcí, které jsou prostřednictvím telegrafu dostupné.
Veškeré telegrafní zprávy račte odesílati na číslo 736 300 202.
Zpráva musí býti napsána v některém z formátů popsaných níže. Na užití versálek či minuskulí nezáleží, není však možno užívati nabodeníček.
Zaznamenání příchodu
Na každém stanovišti k nalezení jest jednoslovný kód. Tento užijte v telegrafní
zprávě následujícího formátu:
POSKOLE znacka tymu kod stanoviste nepovinny text
Jakmile doputuje zpráva do aetheropisu, obdržíte v odpovědi zprávu o Vaší
posici v závodě.
„Nepovinný text“ nemusí býti uveden. Smíte ho ovšem užíti k připsání aetheropisné poznámky, či jako krátký vzkaz pro organisátory závodu.

Přeskočení stanoviště
S dostatečným počtem přeskakovacích hesel možno přeskočiti stanoviště závodu. O to račte požádati zprávou v následujícím formátu:
POSKOLE znacka tymu PRESKOC heslo1 heslo2 ...
Odpovědí bude popis polohy následujícího stanoviště.
Vzdání závodu
Neráčíte-li dále v závodě pokračovati, snažně Vás prosíme, abyste se z něho
odhlásili zprávou v následujícím formátu:
POSKOLE znacka tymu VZDAVAME nepovinny text
Odpovíme Vám popisem polohy cíle závodu, kde jest nás možno navštíviti,
na řešení šifer se doptati a lehce se občerstviti.
Zápisky
Ráčíte-li v aetheropisu toliko poznámku zanechati, anebo rychlý vzkaz organisátorům odeslati, možno tak učiniti zprávou v následujícím formátu:
POSKOLE znacka tymu TXT text vzkazu

Hrou Vás bude provázeti příběh. Zde se nalézá jeho počátek, části další budete potkávati na
příštích stanovištích. Příběh nemusíte čísti, se šiframi Vám sotva pomůže, leč možná pomůže
Vám pochopiti, co se děje okolo Vás.
Příjezd do Prahy
Jest mi sepsati, kterak jsem po dlouhé době Prahu navštívil. „Strýček“ mi věnoval tento
sešit zcela nový, bych ho ke svým zápisům nutným použil. Leč již dlouho poznámkovník chtěl
jsem sobě psáti a nový sešit znamenitě se k tomuto účelu nabízí. Ještě listy voní vůní nového
papíru a klihu průmyslového.
Jaká to krása při příjezdu v Prahu! Výstavní město české, českých matka to měst. Všude
podél viaduktu, přes který jsme přijížděli, kouří továrny. Čilý ruch pracovní naplňuje celé to
město průmyslové duchem nové doby. Na Státním nádraží Praha stálo v úvrati pojednou
sedmero lokomotiv parních. Jedna vodu nabírala, jiná v kotli zatápěla a páru s ryčným
zvukem vypouštěla. Náš vlak lounský byl z obyčejnějších.
Hned po ubytování na zádvoří si mě paní domácí vzala stranou a řekla mi, abych jí
říkal teto a jejímu muži strýčku. Ačkoli jsem sirotek, teď prý jakoby patřím do ﬁrmy SKOLE a
její rodiny. Pak mě hned můj nový strýček pustil do dílny. Práci bylo třeba vykonati posluhou
a metením. Nakázáno mi bylo, že na nic sahat nemám a nebrat ničeho. Věřím tajně, že se
rychle zaobejdu a do rodiny plně přijat budu. Však se říká „v Praze je blaze.“

