
 

Plzeňská šifrovačka 2017  

Stanoviště Start 
 

Kód stanoviště: AKCE 
 

 
Vítejte na našem zábavném výletu! 
 
Naši exkluzivní startovní šifru můžete získat hned v šesti různých verzích! 
K jejímu rozluštění není nutné mít všechny verze, nicméně platí, že čím více, 
tím pro vás asi lépe. 
 
Jednotlivé verze můžete získat zdarma jako dárek za úspěšnou účast na šesti 
zábavných předváděcích akcích:  
 

1) Pasivní pračky: skladnější už to nebude  
2) Přehlídka orientálních koberců  
3) Ukázka špičkových vysavačů v akci  
4) Kuchařská show s exkluzivními hrnci 
5) Workshop: vyrobte si luxusní šperk 
6) Co dokáží pochromovaná čerpadla? 

 
 
Skvělou akci 1) jste dostali přímo v naší dárkové obálce! Složenou pračku 
ukažte organizátorovi na místě registrace. 
 
Akce 2), 3), 4) a 5) probíhají někde ve vašem okolí, na dohled od místa 
registrace. 
 
Akce 6) probíhá dole u řeky (cestou zpět do Starého Plzence). 
 
Jednu hodinu od začátku hry se začnou jednotlivé akce postupně zavírat. O 
dárek však nepřijdete! Verze šifer z již uzavřených stanovišť si můžete 
vyzvednout na místě registrace. Úplně zdarma! 
 
Dvě hodiny po začátku hry si nejvytrvalejší příznivci naší zábavy mohou na 
místě registrace vyzvednout nezašifrovanou polohu prvního stanoviště. 
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