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STOPY a STÍNY 4/2014   

LEGENDA 

Z rezidence vysoce postavené soukromé osoby byl odcizen diamant nesmírné ceny. Jedná se však o poněkud „horké 
zboží“, proto se klient odmítá obrátit na policejní složky. Většina našich stálých zaměstnanců momentálně řeší jiné případy, 
proto hledáme externí týmy detektivů, kteří pomohou případ vyřešit.  
 
Od jednoho z našich informátorů jsme zjistili, že diamant nejspíš zcizil známý překupník Alois K, který jej hodlá dne 
10.4.2014 v podvečerních hodinách předat kurýrovi, který jej vyveze z České Republiky. Zadržený Alois K. se podrobil 
výslechu a podal výpověď, ve které uvedl, co dělal v den, kdy byl diamant zcizen. Svou účast na loupeži i jakoukoli 
informovanost popírá.  

HERNÍ SYSTÉM 

1. Vítězí tým, kterému se podaří během vymezeného času získat diamant (a v cíli jej předat zástupci agentury) a 
zároveň usvědčit pachatele krádeže potvrzením/vyvrácením největšího počtu částí jeho výpovědi. 

2. Městská hra probíhá ve čtvrtek 10.4.2014: 
• 17:15 – 17:45 - registrace týmů a předání herních materiálů 
• 17:45 – 18:00 – dotazy k pravidlům, upřesnění  
• 18:00 – 22:00 – doba trvání městské hry 
• 22:00 – 22:15 – vyhlášení výsledků 
• 22:15 – 23:55 – volná zábava (na místě bude možno zakoupit pivo, víno, nealko a občerstvení). 

3. Hra je rozdělena na dvě části, které se volně prolínají (lze je plnit současně):  
• ZÍSKÁNÍ DIAMANTU 
• USVĚDČENÍ PACHATELE Z KRÁDEŽE 

 
ZÍSKÁNÍ DIAMANTU 
 
Zcizený diamant má komplic Aloise K. předat kurýrovi v okolí vily Gröbovka, a to dne 10.4.2014 v čase mezi 21:35 – 21:55. 
Vaším úkolem je kontaktovat informátory, kteří vám za drobnou výpomoc pomohou získat informaci o tom:   

• Na kterém místě má být diamant předán. 
• Přesný čas předání diamantu. 
• Jakým jazykem je zapotřebí na kurýra po celou dobu konverzace mluvit (+ slovník) 
• Jak má přesně vypadat konverzace mezi vámi a kurýrem. 

Po zjištění výše uvedených informací už jen stačí přijít na schůzku s komplicem Aloise K. a předstírat, že jste onen kurýr 
(přijít na dané místo 3 minuty před předáním a komunikovat konkrétními větami v konkrétním jazyce). Komplic Aloise 
K. si bude myslet, že vy jste tím kurýrem a diamant předá vám.  
 

• Vaším úkolem je navštívit 4 stanoviště označená v mapě písmeny A – D, a to nejpozději do 21:00. 
• Na každém stanovišti hledejte informátora (poznáte ho podle tmavého oblečení a vestičky s logem Diamantina 

training) 
• Pokud se vám podaří splnit úkol zadaný informátorem, získáte jednu z informací potřebnou k převzetí diamantu. 
• Jestliže úkol nesplníte, lze se k informaci dostat ještě náhradním způsobem, to je však možné nejdříve po 15 

minutách od příchodu na stanoviště. Od informátora obdržíte telefonní číslo a adresu telefonní budky, ze které je 
možné na toto číslo zavolat pro zjištění chybějící informace.  

• Plnění stanoviště trvá vždy cca 5 – 15 minut. Všechna stanoviště jsou minimálně 5 x duplikovatelná, tj. může je 
plnit až 5 týmů najednou. V případě, že váš tým dorazí na stanoviště a není volno, musíte počkat, než nějaký tým 
plnění úkolu dokončí (v mezičase můžete třeba hledat důkazy k usvědčení Aloise K. z krádeže – viz níže).  

• O převzetí diamantu se nepokoušejte, nemáte-li zjištěné všechny čtyři informace.  
• Po získání je potřeba diamant odevzdat v cíli zástupci agentury.  

 
USVĚDČENÍ ALOISE K. Z KRÁDEŽE 
 
Pravděpodobný pachatel krádeže, Alois K., podal výpověď a vaším úkolem je najít v dané výpovědi nesrovnalosti. Výpověď 
popisuje, co Alois K. dělal v den, kdy byl diamant zcizen. Výpověď se skládá z jednotlivých vět. Každá věta z výpovědi je buď 
platná, nebo chybná. Informace, kterou je potřeba ověřit, je ve výpovědi podtržená. 
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Příklad:  
 

„Na rohu Vodičkovy a Lazarské jsem se zastavil u paní zubařky Jany Novákové.“ 
 
Pokud přijdete na roh Vodičkovy a Lazarské a podíváte se na vývěsní štítek, zjistíte, že paní zubařka se nejmenuje Jana 
Nováková, ale Kristýna Nováková. Věta je tudíž chybná. Ve výpovědi ji označíte jako chybnou a do oprav napíšete „Kristýna 
Nováková“.  
 
Vaším úkolem je zjistit u co nejvíce vět, zda jsou platné nebo chybné, a ty chybné opravit.  
Každou větu výpovědi můžete:  

• Uvést jako platnou (pokud ověříte, že informace v ní je pravdivá). 
• Uvést jako chybnou (pokud ověříte, že informace je chybná) a opravit ji. 
• Neoznačovat vůbec (u vět, které jste nestihli ověřit).  

 
Je samozřejmě možné pokusit se správnou variantu tipnout, ale pozor - špatné odpovědi jsou penalizovány (viz. bodování 
níže). 
 

4. Vítězný tým bude stanoven podle následujících kritérií:  
• Ve výsledkové listině budou uvedeny pouze týmy, kteří se dostaví v kompletním složení do cíle do 22:00. 
• Týmy, které získaly diamant, budou ve výsledkové listině výše, než týmy, které jej nezískaly.  
• Další pořadí bude určeno podle bodů, které týmy mohou získat za správně označenou větu z výpovědi 

podezřelého Aloise K.  
• 1 bod = označení PLATNÉ věty jako PLATNÉ. 
• 1 bod = označení CHYBNÉ věty jako CHYBNÉ s uvedením správné opravy.  
• 0 bodů = neoznačení věty 
• - 2 body = označení CHYBNÉ věty jako CHYBNÉ bez uvedení správné opravy 
• -2 body = označení PLATNÉ věty jako CHYBNÉ 
• -2 body = označení CHYBNÉ věty jako PLATNÉ 

• Konečné slovo v uznávání odpovědí má hlavní garant závodu.  
 
 
 
 
 
 
 


