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V čase 9:40 na mieste, kde prebiehala registrácia, rozdáme nápovedu k riešeniu štartovej ak�vity.
V čase 10:15 štartová ak�vita končí. Na mieste, kde prebiehala registrácia, rozdáme zadanie šifry 1 �mom, ktoré ju dovtedy nezískali.

Na úspešné ukončenie štartovej ak�vity nám musíte súčasne odovzdať dve veci. Prvou je na papieri napísané dvanásťpísmenné heslo 
(podstatné meno v nomina�ve jednotného čísla), ktoré je riešením nižšie uvedenej šifry 0. Heslo pri odovzdávaní nehovorte nahlas! 
Druhou vecou je krížikovým stehom vyšitý čas v tvare 9:XY. resp. 10:XY. Vzory jednotlivých cifier sú uvedené nižšie.

Obe veci nám musíte úspešne odovzdať skôr ako v čase, ktorý ste vyšili. Zadanie šifry 1 od nás dostanete presne v čase, ktorý ste vyšili. 
(Príklad: o 9:12 nám odovzdáte správne heslo a látku, na ktorej je vyšité 9:47. Potom smutne čakáte do 9:47, kedy od nás dostanete 
zadanie šifry 1. Samozrejme, toto urobiť je blbosť. Radšej ste mali vypárať tú 4ku a namiesto nej vyšiť 1ku.)

Vzory cifier pre vyšívanie:

Jednotlivé cifry nemusia byť zarovnané úplne dokonale, ale výsledok by mal vyzerať aspoň približne ako jeden reťazec znakov, nie že 
bude každá cifra v inom rohu látky a ináč otočená. Nezabudnite na bodky medzi hodinami a minútami :)

Zadanie šifry 0 sa skladá z dvoch čas�. Prvou je priložená mapka Sadu Janka Kráľa. Druhou je nižšie uvedený text (v dvoch iden�ckých 
kópiách, papier si rozstrihnite sami).

A: Spomaľ, kým znovu nechy�š dych.
B: Keď sa mu prisnilo posledné písmeno hľadanej tajničky, obrá�l sa na bok.
C: Šťastný ako v nebi.
D: Daruj peniaze pre zaostalejšie čas� sveta.
E: Odišiel na smrť a ako duch obletel celý svet.
F: Zuby.
G: Ignoruj rušivý element.
H: Nekomplikuj to ďalším rozmýšľaním, daj na svoj dojem.
I: Prišla šanca.
J: S intuíciou na Brieždení určite zájdeš ďalej, ponáhľať sa nemá zmysel.
K: Po óde na desiate písmeno radostne pus�l známu európsku symfóniu.
L: Telefón z bazáru už nepus�m z ruky.
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POZOR! Skôr, než začnete hrať hru, skontrolujte si, či ste v štartovej obálke 
dostali všetko potrebné:
 • 3 papiere formátu A4: zadania siedmich nápovedných šifier
 • 1 ks látka na vyšívanie
 • 2 rovnaké papiere formátu A5 s mapou Sadu Janka Kráľa
 • tento papier


