
Stanoviště: 8. – Hradecký Fantom 
Kód stanoviště: řeka 
Upřesnění dalšího stanovišt ě: SZ roh 
Nápov ěda: +30 minut 

 
 
 
 

V tajné místnosti budovy u křižovatky ulic Pouchovská a Severní. 
 
Stráží důkladně prohledané osoby v kápích usedají kolem kulatého stolu. Poslední místo zůstává prázdné. Pak 
přichází on - M a ostatní vstávají. M třískne štosem dokumentů o stůl a před členy jízdního řádu sklouzne jeden 
čerstvě vytištěný papír. „A je to tady, teď padla volba na nás. Černý Fantom si vybral naše město a bude nás 
chtít zesměšnit, tak jak to udělal mnoha dalším. Dneska to uveřejnil na svém blogu.“ 
 
Zdarec černochové, 
Po pár dnech odpočinku se opět hlásí Fantom - průvodce na černočerných cestách. Minule jsem se projížděl po 
Praze a předminule jsem si zvýšil osobní skóre v Brně. To  chystám opět zvýšit. Nejvhodnějším sportovištěm 
bude Hradec Králové a to tuto sobotu v poledne. Tentokrát budete mít možnost na těchto stránkách sledovat vše 
téměř v přímém přenosu. 
Držte mi palce 
 
„Vašim úkolem, pokud ho přijmete, jinak vás vyrazím, bude načapat toho drzého Fantoma při černé jízdě. 
Komu se to podaří, dostane ruku mé dcery a půl trolejbusu. Během akce budeme všichni spojení a své kroky 
budeme koordinovat.“ 
 

• Tady agent červený. Stojím u Okresního úřadu. Přepínám. 

• Agent Žlutý připraven. Připraven na Průmyslové. Přepínám. 

• Agent Zelený, stojím na Náhonu. Přepínám. 

• Poslušně hlásím, že jsem dorazil do výchozí pozice na Masarykovu. Agent fialový končí. 

• Právě jsem dorazil železným ořem do Hradce. Vmísil jsem se do davu a jdu na nejbližší stanici, kde 
nastoupím na nejbližší spoj. 

• Agente Žlutý, přesuňte se na Antonína Dvořáka, abyste byl blíže předpokládanému prvnímu místu 
výskyty Fantoma. 

• Konečně něco přijíždí, nastupuji a svezu se kousek na jih na Stromchlapovu. 

• Tady agent Červený, přesunuji se na Třídu ČSA. 

• Po krátkém přesunu pojedu na východ a podívám se, jestli tam nenajdu kus letadla, když to místo podle 
jména má mít spojitost leteckou dopravou. 

• Tady agent Žlutý, dorazil jsem na Hlavní nádraží, ale Fantom je už pryč. 

• Žádnou spojitost s letectvem jsem tu nenašel, tak zkusím místo nedaleko, jestli tam nebude nějaký tank 
nebo aspoň puška. Doufám, že mě tam netrefí. 

• Tady Červený, pojedu se podívat na Fortnu. 

• Úspěšně jsem se vyhnul všem kulkám. Teď se pojedu podívat na místo, kde bude spousta malých 
národních stromů. 

• Agente Žlutý, zkuste se zajet podívat k nejbližšímu obchodnímu domu, zda se tam Fantom nevyskytuje. 
Tuším, že to je Tesco. 

• Členové jízdního řádu jsou mi na stopě. Obelstím je, dojdu pěšky na John Black. 



• U Tesca nic není, vracím se na Hlavní nádraží, žlutý přepíná. 

• Jedu dál. Podle jména by tu mohli žít samí Skoti a šetřílci. 

• Hlásí se agent Červený, na Komenského nikdo Fantoma neviděl. 

• Nikde nikdo, pokud mě sledujete, jedu se podívat na Věkoše Slavie. 

• U Avionu Fantoma prý viděli, ale už je dávno pryč. Žlutý končí. 

• Vypadá, že řád není online. Zkuste mě chytit, jsem Pouchov Sokolovna. 

• Tady Červený, nic jsem nenašel, vracím se na výchozí postavení. 

• Tady to asi nemá moc cenu, vracím se předpředchozí stanoviště.  

• Přesunul jsem se na Dopravní podnik. Vypadá to, že v těchto končinách řád vůbec není, a přitom to k 
jejich hnízdu mám, co by kamenem dohodil. Takhle to není zábava, přesunu se pěšky do jiných končin.  

• Zkusím to prověřit na Ulrichově náměstí, zatím končím Žlutý. 

• Tady Zelený. Pořád nic? Tak já se přesunu na Kotelnu alias Kino Mladých. 

• Dávám si jednoho Kozla. Řád tady taky není, proto jedu na Statek a pak rovnou na Dělnický dům. 

• Tady agent Fialový. Přesouvám se na Benešovu. 

• S nimi to vážně nemá cenu, asi se zase budu muset pěšky přesunout k nim poblíž. Sem by to šlo, druhé 
největší město v Česku to jistí. 

• Zase nikdo? Haló jedu si nakoupit do Carefouru!!!! 

• Agent Zelený. Jedu si poslechnout Čajkovského.  

• U Štefcovy taky nikdo není. Kde proboha všichni jsou? 

• Dneska končím. Jsem na posledním místě, zdravím prvního prezidenta a vzdáleně i všechny členy řádu. 
Jdu to někam oslavit. 

• Kam to mám jet? Na Palachovu? Že mu tam budu blíž? A není on náhodou už někde v trapu. Neměl 
jsem raději celý den stát na místě, než se takhle trmácet? Fialový končí. 

 

Už víte, kde Fantom slaví a kde ho členové řádu našli? 


