Stanovi¹tì IIId { Po¹tovní deník
Toto je součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami vše uklidíme do středy 16. 5. 2018. V případě problémů nám zavolejte na číslo +420 604 816 086.
Děkujeme vám.
Po příchodu na stanoviště pošlete SMS s kódem popruh

Vítejte na třetím stanovišti. Ve skutečnosti se toto stanoviště skládá ze čtyř podstanovišť a teď jste na jednom z nich.
Klidně si ale můžete jít vyzvednout všechny a luštit je současně. Upozorňujeme jen, že týmy se nesmí dělit a že k určení
polohy dalšího stanoviště potřebujete znát řešení všech čtyř částí.

Zítra mám pracovní pohovor, konkurence humánně odstraněna z cesty,
takže bych místo poštovního byrokrata juniora měl získat snadno.
Byl jsem trochu nervózní, ale místo jsem získal. Navazuji
kontakty, především s jinými poštovními byrokraty, ale i doručovateli.
Můj poštovní sensor něco zachytil, ten velký dlouhán se
na poštovního doručovatele chová občas trochu tajemně a podezřele.
Dnes jsem onoho dlouhána potkal znovu, při obědě vyprávěl
poštovní vtipy. No, já se nesmál, nepřišly mi vtipný.
Už to je měsíc a pořádně jsem nikam nepokročil.
Příští týden bude poštovní soustředění, snad zjistím víc tam.
Uff, nutí nás tu vstávat hrozně brzo. Navíc musíme
před jídlem plnit všemožné poštovní úkoly týkající se balíků.
Poštovní směrovací čísla, jaká nádherná přednáška. Chce se mi
skákat radostí a skládat Ódu na směrovací čísla poštovní.
Trochu jsem se nechal unést, soustředění bylo bláznivé, ti
poštovní lidi jsou blázni. Ale jsem o krok blíž.
Malostranská poštovní budova, jsem si jistý, že pracuje tam.
Je tam dobře vidět z jednoho do druhého křídla.
Po týdnech pozorování jsem to zúžil na patro. Mám
podezření na kancelář poštovního mistra, něco se tam děje.
Někdo z poštovních doručovatelů. Tlačí mne čas, brzy použiju
tajné poštovní znamení pro navázání kontaktu s daným agentem.
Myslím, že jsem jej identifikoval. Jezdí červeným autem s
poštovním logem, patří mezi seniorní doručovatele balíků, hnědé vlasy.

Stanoviště IIIa se nachází 563 metrů západně (azimut 279 stupňů), upřesnítko: Vědro poblíž fousatého pána.
Stanoviště IIIb se nachází 190 metrů jižně (azimut 207 stupňů), upřesnítko: Strom se zbytky houpačky na křižovatce.
Stanoviště IIIc se nachází 534 metrů východně (azimut 120 stupňů), upřesnítko: Mostek se zábradlím.
Upřesnítko k dalšímu stanovišti: Malý posed asi 30 metrů nalevo od cesty (nelezte nahoru, hledejte dole).

