
Hradecká sova 2012 – reportáž týmu Kdyby náhodou 
 

   Čas běží jako voda a než jsme se nadáli, přišel opět konec léta a s koncem léta 
začátek září a se začátkem září Hradecká sova a s Hradeckou sovou mnoho pěkných 
zážitků a nakonec i moje reportáž. Ano vzniká opět tak dlouho po hře, že na stránky 
už  prakticky nikdo nechodí, a bude opět tak dlouhá, že jí dočtou maximálně tak jeden 
dva orgové☺. Pokusím se být tentokrát stručnější, ale nic neslibuju. Však jí stejně 
píšu především pro sebe☺! 
   Nejdříve stručné subjektivní hodnocení. Jako celek mi letos hra přišla taková 
průměrná, tuctová. To je zpráva spíše pozitivní. Hra byla výborně připravená, šifry 
vyladěné a otestované. Nevyskytla se žádná kontroverzní nebo nepovedená šifra, 
(dokonce ani nápověda) ani nevznikl žádný jiný průšvih jako selhání třetí strany (i 
když té se letos organizátoři po špatných zkušenostech evidentně vyhýbali) apod. 
Jedno stanoviště bylo vykradeno, ale žádné výkřiky, výhružky, nářky či podobné 
výjevy jsem nezaznamenal, takže to průběh hry zřejmě nijak výrazně nenarušilo. 
Orgové ode mě mají jedničku s hvězdičkou a určitě mi dají za pravdu, že takový 
výsledek při veškeré snaze není vůbec samozřejmý. 
  Na druhou stranu tomu možná trochu chyběl nápad a nějaké zajímavé překvapení 
nebo novinka v zaběhaném pořádku. Ale může to být způsobeno i tím, že už jsem při 
šifrovačkách zažil leccos a jsem proto příliš zmlsaný. Přestože jsem asi stále ještě 
spíše začátečník, než mírně pokročilý a přestože jsem na těžších hrách často nedošel 
ani do půlky, pamatuji třeba slavnou elektronickou bedničku, zubní pastu na své 
jediné Tmou nebo památný vor přes Orlici před čtyřmi roky. Tím nechci říct, že by se 
mi hra nelíbila nebo že bych si ji neužil. Jako každý rok se mi líbila moc, jenom mi 
tam chyběl moment nějakého většího překvapení. Ale týmy, které šly poprvé nebo 
podruhé, si určitě přišly na své, protože šifry byly pěkné. Navíc jsme si při našem 
průchodu hrou překvapení vyráběli sami, takže jsem v tomto směru nebyl ochuzen… 
No, raději bych nějaká příjemnější překvapení! 
  Počet týmů překonal rekord minulých ročníků, což je určitě pozitivní. Rozdělení 
týmů do kategorií vyznělo tentokrát jasně pro POHODU (bylo to cca. 2:1). V tom 
nevidím problém, protože i týmy, které si vybraly VÝZVU, měly stále s kým soupeřit. 
Snad jedno malé doporučení pro příště. Letos teoreticky mohlo dojít k převisu 
poptávky nad nabídkou. Některé potenciální zájemce mohlo odradit, když se počet 
přihlášených týmů dostal blízko 55, a zejména to, že ten 56. byl ihned označen jako 
náhradník, a proto už třeba registraci ani nezkoušeli. Navrhuju proto zvýšit počet 
týmů třeba na 80. Ono se jich nejspíš tolik nepřihlásí, ale kdyby opravdu byla větší 
poptávka, proč ji neuspokojit. Organizačně by to bylo zřejmě o něco složitější, ale vy 
jste vynalézaví a přizpůsobiví a když vás letos nedokázala zabrzdit kalamita 
v hradeckých lesích, 80 týmů jistě hravě zvládnete☺. 
   S tím souvisí také vítězství týmu po Trati a tedy vstup týmů, které se dají nazvat 
elitními na půdu Hradecké sovy, která by měla být především pro nováčky a méně 
zkušené. Mnohým se to možná nelíbí, ale já s tím problém nemám. Ať klidně příště 
přijede Tučňák s tučňákem, Prahory, Chlýftým, Tmou.org, Po škole, abhopa, Vlhká 
jáma, Proudoví krtci, Drahoš kompletní a ti ostatní (abyste mě nenapadali, že jsem 
někoho vynechal☺). Pokud si hru užijí a bude je bavit, proč ne? Sice se tím pro mě ta 
0,5% šance (před startem) na zisk trička mění na čistou nulu, ale to nevadí. Na 
druhou stranu zase můžeme velice názorně zjistit, jak velký výkonnostní rozdíl je 
mezi naším týmem a těmi nejlepšími. Pokud se jim nezačne přizpůsobovat hra extra 
těžkými šiframi, kterýmž to pádem by slabší týmy byly out, nemám s tím problém. 



Pokud přijede jeden, je to možná nefér, ale vítězství není nikdy předem jisté -
obzvláště na šifrovacích hrách. Zajímavým a zřejmě ještě nevyzkoušeným a tudíž 
neotřelým řešením by byl start takových týmů s handicapem. Měly by úplně stejné 
podmínky jako ostatní, akorát by startovaly třeba o 4 hodiny později. Problémem by 
asi bylo určení hranice elitního týmu. Že by průměrný herní index 20 a více? 
Organizačně náročné, ale uskutečnitelné. 
  Obtížností šifer bych letošní ročník označil za jednodušší. Nicméně hlavní příčinu 
nízkého počtu vybraných řešení a velkého počtu týmů, které daly všechno, vidím 
v tom, že se hráči neustále zlepšují. Rozhodně to nebylo nějak extrémně lehké. 
Nevyskytla se šifra, která by potrápila velký počet týmů nebo nějak dramaticky 
měnila pořadí, ale na druhou stranu zaseknout se dalo všude. Snad jen prsty na 
sedmičce byly vyloženě průchozí. Možná… 
  Počasí bylo letos opět nádherné. Díky Bohu za to. Špatné počasí totiž umí luštění 
pořádně znepříjemnit a zkomplikovat. Naštěstí začátkem září bývá počasí stálé. Ale 
nikdy neříkej nikdy. 
  Trasa se mi na začátku nelíbila, protože nevedla žádnými romantickými místy. 
Prostřední část podél Labe byla velice pěkná a konec opět nic moc. I když ten nemohu 
dost dobře hodnotit, protože z důvodů, o kterých pojednám radši až později, 
v některých případech vůbec netušíme, kudy vedla optimální trasa… Přesto považuji 
vytyčenou trasu za správnou. Máme-li poznat Hradec, je důležité představit jej celý, 
tedy i západ, kde nic úžasného není. Ale opakování těchto míst nemusí být dříve než 
za 5 let☺. Přesuny (ty bez bloudění) byly rozumné, někdy i příjemně krátké a celková 
délka tak akorát. 
  A jaká je vizitka našeho týmu? Skončili jsme 40. z 50, což je celkem suverénně mé 
nejhorší umístění na Sově. Hned na začátku jsme se usadili mezi posledními a toto 
umístění jsme „statečně“ drželi po celou dobu hry, protože jsme na většině šifer 
strávili poměrně dlouhou dobu a často čerpali i nápovědy. Bez vybraného řešení (což 
byl také náš hlavní cíl) jsme se ovšem udrželi až překvapivě dlouho. Nakonec jsme 
ovšem pokazili závěr mj. také proto, že nás tlačil limit, který se nezadržitelně blížil 
k vypršení. Nebýt toho mohli jsme skončit alespoň o 5 míst lépe. Tak snad příště… 
  Jaká poučení bychom si měli vzít k srdci do dalších her? Veliká! Zaprvé: „Když jdete 
luštit, vezměte si s sebou klasickou, papírovou mapu nebo plánek!!!“ Zadruhé: „Na 
šifrovací hru MUSÍTE mít s sebou papírovou mapu nebo plánek!!!“ Zatřetí: „Na 
luštění v cizím městě bez domorodců v týmu si nutně obstarejte papírovou mapu 
nebo plánek! Mapy přes mobil nestačí!!!“ Chcete slyšet další poučení? No možná ještě 
jedno malé. „Když dostaneš do ruky šifru s podivně vypadajícími znaky, tak jí prostě 
přečti!“ 
  A teď po pořádku a podrobněji. Stojí za zmínku, že jsem si letos luštění opravdu užil, 
protože jsem absolvoval pražskou trilogii MATRIX, Bedna, Po škole. Pokaždé jako  
chybějící článek s úplně jiným týmem☺. Ale ani v jednom případě jsme samozřejmě 
díru do světa neudělali. A ještě zmíním paradox, že ačkoliv je Hradecká sova má 
nejoblíbenější hra a letos jsem se zúčastnil již po páté, není to mé maximum. Na 
Bedně jsem byl už 6x!! A vždy skončil mnoho stanovišť před cílem☺☺. 
  Tým Kdyby náhodou čekal na svou první letošní účast až do Hradecké sovy a jeho 
jediný stálý člen se bál, aby se tato účast vůbec konala. Zvolil jsem taktiku oslovit cca. 
15 lidí, což by v ideálním případě poskládalo 3 týmy, a doufat, že se z toho urodí 
alespoň ten jeden. Dát dohromady více týmů, které by mezi sebou v přátelském 
duchu soutěžily a po hře si sdělovaly zážitky, je můj sen! Od reality ovšem značně 
vzdálený. V té je i tvorba jediného týmu často výrazným problémem. Proto jsem byl 
mile překvapen, když jsem téměř měsíc před hrou měl tým kompletní. A to ještě 
jeden člen hlásil, že má další posilu a durdil se, že už je plno☺. Neradoval jsem se 



předčasně, protože bývají výpadky i na poslední chvíli, ale když jsem se v pátek před 
hrou vrátil z cesty, při které jsem mimo jiné viděl poprvé v životě moře, všichni svou 
účast potvrdili. No sláva!!! To už tu dlouho nebylo☺. 
   Kromě mě byli v týmu Jakub s Pepou dva „nerozluční experti počítačových her“, 
Tomáš „lovec cashek“ a Michal, který jako jediný (kromě mě) už na Sově byl – 
konkrétně jeden a půl krát☺. Jakub s Pepou své počítačové záležitosti řešili často i při 
přesunech během hry, což mě trochu mrzelo. Já sedím u počítače také dost často, ale 
když už jdu na takovou hru, pak kromě luštění koukám kolem sebe a užívám si 
atmosféru nočního města či přírody a ne abych řešil, která výzbroj je lepší nebo jak 
splnit nějakou misi. To můžu dělat doma. 
   Vybavení jsme jakž takž pořešili a v sobotu ve 12:15 přistoupili v Zelenči s Jakubem 
do vlaku, kterým už jel Pepa. V Hradci jsme potom měli samozřejmě hodně času, ale 
vhodnější spojení prostě nebylo. V Lysé n/L. jsme přestoupili do rychlíku, který 
v Hradci projížděl asi 400 metrů od místa startu, ale pochopitelně nezastavil a dojel 
až na hlavní nádraží. Tam jsem potom nesehnal plán Hradce! V jednom obchodě ho 
neměli a v knihách paní prý právě prodala poslední kus. No jen se přiznejte, kdo nám 
ho vyfoukl!!☺ Plán Hradce nám potom v závěru hry velmi chyběl!!! Ach jo! Posadili 
jsme se na lavičku před zastávky autobusu a čekali na zbytek. Jakub s Pepou chtěli 
vyrazit směr KFC, McDonald či něco podobného (ukázalo se, že v blízkosti nádraží se 
nic takového nenalézá), ale ještě jsem je pozdržel do příjezdu Tomáše, abych jim mohl 
povědět nějaké instrukce. Tomáše jsem pak odběhl čekat na nádraží a on mě převezl 
tím, že přijel autobusem ☺. Přesto jsme se zdárně potkali a proslov mohl začít. Bylo 
to ve smyslu, že bych byl rád, aby všichni vydrželi s týmem až do konce, že dřímání je 
povoleno, ale vždy by měla alespoň dvojice v bdícím stavu luštit, kdy bude konec 
apod. A hlavně, že je potřeba všechny nápady říkat nahlas, i když to budou blbosti. To 
jsme plnili velice svědomitě. 
   Také jsme si stanovili cíle. Jakub měl jednoznačný cíl porazit tým Medvědů! Nevím, 
proč si vzal tolik na mušku zrovna tento tým na pohled hodných a milých lidí, které 
nezná ani on ani já!☺ Vzniklo to loni v Praze při Paralaxe. Za naším mini týmem, 
který se skládal střídavě ze dvou a tří lidí, byli Medvědi v závěsu a několikrát dorazili 
na stanoviště několik minut po nás. Nakonec jsme ve výsledcích skončili tuším o 
místo před nimi. Oni o tom nejspíš vůbec nevěděli☺. Něco podobného chtěl Jakub 
zopakovat. A bylo až neuvěřitelné, jaké jsme na ně opět měli štěstí☺. Na startu byli 
podle triček poznatelní na první pohled a během hry se potom opakovala situace 
z loňské Prahy akorát v obráceném gardu. Snad 5x jsme při příchodu na stanoviště 
zaznamenali Medvědy jako úplně nebo téměř první tým. Přestože nás bylo pět, souboj 
jsme prohráli. 
   I já jsem měl jedno velké přání, které jsem stanovil jako cíl. Dojít do cíle bez 
jediného vybraného řešení, což se mi ještě ani jednou nepodařilo! Tento cíl se vážně 
otřásal od samotného začátku, ale nakonec vydržel neuvěřitelně dlouho. Až nešťastná 
čínština na třináctce někdy po desáté dopoledne pohřbila naděje na „čistý průchod 
hrou“. Ale popořádku. 
   Po vyslechnutí všeho důležitého vyrazili kluci naplnit žaludky a já s Tomášem jsme 
čekali na Michala, který vážil cestu až z dalekého Přerova. V pořádku dorazil a vydali 
jsme se „pěšibusem“ ke startu. Cestou jsem Michalovi zopakoval všechny ty „životně 
důležité pokyny“ a dohnali nás Jakub s Pepou. Na start jsme dorazili a první úkol byl 
tedy splněn☺. 
    Na startu už posedávala spousta týmů, ale skoro nikoho jsem neznal. Po registraci 
jsme měli chvíli čas užít si předstartovní atmosféry. Ale netrvalo to dlouho. Jelikož 
dorazily všechny týmy a dokonce všechny v čas, svolal „vrchní kápo“ Martin obvyklý 
uvítací proslov (mimochodem nezvykle málo vtipný, kromě toho, že zvukem linoucím 



se z megafonu svému kolegovi orgovi po pravici málem utrhl ucho☺) už před půl a 
samotná hra začala asi 16:32 – tedy téměř přesně podle plánu. 
   Na startovní pokyn jsme rozlepili obálku a přišla na řadu první šifra – myšlenková 
mapa. A už je to tady – zase ty nešťastné asociace! Na třetím ročníku za sebou a 
potřetí nás hodně potrápily. Jak stručně a přitom výstižně popsat, co se událo? Že jde 
o slova patřící myšlenkově k sobě a že číslo v rámečku znamená počet písmen, na to 
jsme přišli poměrně záhy. Ještě dříve, než to orgové prozradili☺. Ale doplňovat 
konkrétní slova bylo těžké. Vždy jsme se někde rozjeli, nějaké to slovo doplnili, potom 
nám něco nesedělo, tak jsme zasekli a přešli jinam. Každý střídavě upozorňoval a 
doporučoval se zaměřit na jiné místo, bylo to takové nesystematické… Šlo nám to 
zkrátka přibližně jako psovi pastva nebo Kalouskovi snižování daní. Pomalu, ale jistě 
jsme se však přece k cíli posouvali a každý přitom, myslím, přišel na něco důležitého. 
Možná někdo více, někdo méně, ale to zase nehraje takovou roli. Kuriózní přitom 
bylo, že jsme svým postupem zhruba o 2 minuty předcházeli nápovědy. Bylo až 
neuvěřitelné, jak jsme si postupně objasňovali barvy šipek, abychom se vzápětí 
dozvěděli, že je to skutečně tak. Začalo to černou, která představovala zdrobnělinu a 
potom přes žlutou, zelenou a další až k té poslední. Při tom všem jsme se mnohým 
nápadům a „velmi hodnotným teoriím“, které postupně (někdy už ze zoufalství) 
vznikaly, hodně nasmáli. Vrcholem bylo, když se Pepa zeptal: „A co je protikladem 
času, nečas?“ To jsme vyprskli smíchy všichni. Já se potom ještě pro jistotu zeptal, 
jestli myslí nečas s malým nebo velkým počátečním písmenem☺. 
  Ke konci (kdy se start již hodně vyprázdnil) jsme měli skoro vše vyplněné včetně tří 
klíčových slov (šachy, kolečka, peníze) a také díky nápovědě věděli důležitou 
skutečnost, že cílové heslo se skládá z prvních písmen slov v červených rámečcích, ale 
správné heslo jsme z toho nevykouzlili. První pokus „puška“ byl špatně a u dvou slov, 
ze kterých měly vypadnout samohlásky, jsme se nemohli pohnout. Průlom přišel až 
s příchodem Martina, který se jal obejít poslední týmy a naťuknutím jim pomoci. 
Původně nám chtěl poradit slovo, které těsně nesousedí s červeným polem. Když jsme 
však takové nepotřebovali, slevil a poradil nám i to sousedící. Tak jsme získali 
indiána, z něj indiánka a z něj „i“. Heslo „šipka“ jsme potom uhodli vzápětí. Odcházeli 
jsme asi pátí od konce☺. A už nyní bylo skoro jasné, že VÝZVA to nejspíš nebude ani 
tentokrát. 
   Šifra to byla celkem pěkná a zajímavá, i když se mi líbila možná ze všech nejméně. 
Akorát snad mohlo být v zadání nějak naznačeno, že budou potřeba první písmena. 
Úplně vidím, jak bych (nebýt nápovědy) přehlédl první písmena a půl hodiny zkoušel 
ze šachů, peněz, koleček a indiána asociovat nějaké heslo. Podobně jako jsme si před 
čtyřmi roky marně lámali hlavu, jak se dá ze dvou osem udělat slon!☺ Problém 
asociací – zejména pokud je jich hodně, spočívá v tom, že se tam vždy připlete nějaká, 
kterou nikdo z týmu nezná. Potom se luští opravdu těžko. Cestou na dvojku jsem se 
ptal kolegů, jestli se říká „indiánské léto“, protože jsem si nebyl jistý, ale nikdo z týmu 
mi neporadil. Z druhé strany byl sníh, ale udělat z něj indiánka by mě určitě 
nenapadlo. (Možná proto, že si indiánky v cukrárně nedávám, takže jsem ani nevěděl, 
co je pod polevou☺). Ale to vše je spíše problém týmu než orgů. Na druhou stranu to 
byl naprosto geniální způsob, jak nikoli úvodní aktivitou, ale šifrou roztrhat startovní 
pole. Snad na ničem jiném se týmy nedají tak pěkně rozdělit jako na asociacích, což 
už jste ostatně měli vyzkoušené z loňska. Zkusím použít své loňské subjektivní 
hodnocení: obtížnost 4 – těžká; nápad 3 – povedená. 
  Dle navigace mobily jsme zamířili ke druhému stanovišti. Dokud se nevybily baterie, 
tak to s přesuny ještě docela šlo. I když ani tak jsme si nebyli vždy jistí a papírová 
mapa by byla určitě lepší. Dorazili jsme na hledané náměstí, vyzvedli si hlídanou šifru 
a zakotvili k luštění. V době našeho příchodu bylo na místě poměrně dost týmů a 



Medvědi také nechyběli☺. Okamžitě jsem analyzoval, že se dají jména zvířat vepsat 
do rozdělených polí, a okamžitě jsem analyzoval, že nemáme pastelky… To bylo tak 
všechno. Zkoušeli jsme to posouvat v abecedě podle čísel barev a všelijak číst, ale 
nepochodili. Vybarvili jsme asi polovinu polí barvami, které jsme dali dohromady a 
přitom dumali, jestli je to opravdu nutné vybarvovat. Ale ať jsem na to koukal tak 
nebo jinak, vlajková abeceda se použít nedala. Přitom jsme střídavě svačili, někteří se 
přioblékli, Slunce zapadalo a týmy se vytráceli… Nakonec pomohla až nápověda, 
kterou jsme si telefonicky vyžádali. Tu jsem nejdřív trochu zazdil, protože jsem špatně 
slyšel a předal znění: „Zlom přece není čtyřbarevný ale šedivý.“ Naštěstí spoluhráčům 
brzy došlo, že to bude asi spíše slon, než zlom. Ještě to trvalo, ale nakonec Tomáš 
vymyslel, že je potřeba vybírat písmena podle správných barev zvířat, z čehož nám 
vylezla poloha trojky. Odcházeli jsme možná poslední. 
  Moc pěkná šifra se skoro primitivním principem, který byl ale trošku skrytý, takže 
jsme určitě nebyli jediní, komu trvalo, než na to přišel. Obtížnost 2 – lehčí; nápad 2 – 
velmi povedená. 
  Zajímavými ulicemi přicházíme na třetí stanoviště. Vyzvedneme šifru a po drobném 
vzdálení se rozbíjíme tábor pod volnou lampu na kraji pole. Čteme dlouhý, tajúplný 
text. Je v něm spousta náznaků, ale nic určitého, čeho by se dalo chytit. Dohadujeme 
se a nevíme. Začíná být zima (obzvláště některým). Z otevřeného okna rodinného 
domu nad námi zaslechneme, že Petr Čech robinsonádou zachránil a naši 
reprezentanti drží v Dánsku stav 0:0 ☺. Klíčový nápad přišel jako blesk z čistého 
nebe. Pepa si všiml, že je v textu až podezřele mnoho protikladných dvojic. Po 
zběžném přezkoumání mu dáváme za pravdu a já doplním, že slova bude nejspíše 
potřeba spojit čarami. A pak už jen sledujeme, jak se nám pomalu, ale jistě (vyhledání 
všech dvojic trvalo dost dlouho) tvoří písmena. Hustý! 
  Jedna z nejlepších letošních šifer. Obtížnost 3 – střední; nápad 1 – parádní! 
  Delší přesun - částečně po hlavní, kudy jsme před časem mířili ke startu, a zajímavé 
stanoviště s osamělou kolejí mířící do nějakého podniku, po které jezdí vlak asi hodně 
málo. Týmů zde sedělo poměrně dost a také my jsme tu byli dlouho. Čekala nás zde 
matematika. Ale takovou jsme se tedy ve škole neučili! Šifra byla také poněkud 
asociační, takže nám trvalo, než jsme ty zapeklité úlohy vyřešili. A příklady to bylo 
vskutku podivuhodné. Posuďte sami: člověk – život = mrtvola ; Tolstoj – vojna = mír; 
člověk + sen + luna + procházka = náměsíčný atd. Postupně jsme na většinu z nich 
přišli a moc nám líbily. Někde jsme si ovšem nebyli jistí, někde se nabízelo více 
variant… Výsledky jsme chtěli zapisovat do příslušných řádků křížovky, ale mnohde 
neseděl počet písmen. Řadu jsme nepochopili a nevěděli, jak ji aplikovat. Když jsem 
potom heslům trochu popřeházel pořadí tak, aby seděl počet písmen, urodil se velice 
nadějný začátek. V parčíku na východ… A stop. Tady jsme zasekli a ne a ne s tím 
pohnout dál. Nakonec jsme si ani nebyli jistí, jestli to východ je správně. Tušil jsem, 
že bude nějaký způsob jasnější než haluzení, jak hesla umísťovat, ale neodhalil jej. 
Nakonec jsem zavolal o nápovědu. „Křížení dle římských čísel“ a při pohledu na řadu 
jsem konečně pochopil, jak jí použít, takže nám nakonec vyšla i ta ulice, která nemá 
jméno☺. 
   Další velmi povedená vtipná šifra. Rozpoznat a aplikovat řadu (bez znalosti, že jde o 
římská čísla) bylo náročné, přestože v zadání výslovně a česky stálo, co s ní. Na 
druhou stranu to šlo vyhaluzit i bez ní. 3 – střední; nápad 2 – velmi povedená. 
   Odcházíme opět mezi posledními, což nás příliš netěší. Medvědi jsou možná daleko 
před námi… Ale, a to je důležité, zatím jsme nevolali o řešení. Ulicí podél čehosivodu, 
nadzemního potrubí nebo jak ty trubky vhodně pojmenovat, přicházíme na hlavní, 
kterou znám z cest, kdy projíždíme Hradec někam dál. To se ovšem poslední dobou 
nestává. Provoz je v sobotu okolo 23. hodiny řídký, ale auta přece jezdí. Z boční ulice 



vedle benzínky vyjede v takovém čase auto asi jednou za dlouhou dobu, ale zrovna, 
když se chystáme přecházet, přijede! Tohle mě vždycky dokáže vytočit☺. Poté 
odbočujeme a po chvilce přicházíme do příjemného parčíku, kde hlubokou tmu mírně 
narušují světýlka čelovek a podobných zařízení, které používají orgové a týmy plnící 
úkoly. Ano správně, jsme na stanovišti, kde po splnění dostatečného počtu úkolů a 
vyluštění hesla, přijde na řadu dělení kategorií. Přicházíme více než 2 hodiny po 
mnou stanoveném limitu nejzažšího termínu pro kategorii VÝZVA. Jinak řečeno 
máme zpoždění a už je dávno rozhodnuto. Nalezneme orga, co zapisuje příchozí 
týmy, dostaneme pokyny a usedáme. Instrukce si rychle přečteme, všem jsou v rámci 
možností jasné, ale nikdo se nehrne do žádné aktivity. Proto (i když se svou 
přirozenou povahou úkolů spíš bojím, než že bych je vyhledával) musím kluky 
popohánět. Čas ubíhá a vůbec ho nemáme dobrý. Tom prohodí, že ho bolí hlava, což 
je velice nepříjemné, ale nic s tím nenaděláme. Naštěstí ani neskončil, ani nepřestal 
spolupracovat a později ho bolest přešla nebo si minimálně už nestěžoval. Jenom mi 
není jasné, jak nám bude smysluplně česky sdělen způsob transformace původního 
textu, když získáme pouze 5 písmen! To mi hlava nebere. 
   Vyrážíme s Tomem na poznávačku rostlin, kde záhy zjišťujeme, že bude nad naše 
síly, a proto bude lepší jí odložit a doufat, že nebude nezbytná. Poznáváme sice 
sasanku, stulík a tuším ještě jednu rostlinu, ale 3 z 11 je žalostně málo. V dalších asi 
třech případech mohu říci ano, takovou rostlinu jsem už viděl a skutečně tak vypadá, 
ale nevím, jak se jmenuje. A „googlit“ podle obrázků by bylo na dlouho. Nechávám 
toho a vracím se k našemu ležení. Tomáš se ještě snaží, ale brzy mě následuje. Michal 
s Pepou (jestli se nepletu) odcházejí houbařit. Jaké to bylo, nevím, to se musíte zeptat 
jich. Faktem zůstává, že přicházejí zpět s písmenkem za splněný úkol. Potom 
s Tomášem a Jakubem vyrážíme na hlavolam hanojská věž vytvořený z pneumatik. 
Klasický se třemi kotouči jsme probírali, když jsem studoval, takže dobře vím, o co 
jde. Se čtyřmi kotouči je to složitější, ale ne o moc. Jenomže jedna věc je si v klidu 
v hlavě úlohu vyřešit a druhá přestěhovat pneumatiky za 40 sekund!! Na 1 tah byly asi 
2 vteřiny! Jakub rychle nahlas ujasňuje správnou posloupnost tahů a vzápětí se 
pouštíme do 1. pokusu. Ten byl správný, ale trvalo nám to asi 50 sekund. Jelikož jsme 
mezi posledními, Gee váhá, že by nám ten pokus i uznala. Kdyby šlo třeba o aktivitu 
na 20 minut, asi bychom jí uprosili, ale těch pár vteřin nás nezabije☺. Místo rozpaků 
startujeme 2. pokus. Tempo je rychlejší, jenomže uděláme chybu a jsme tedy opět 
neúspěšní. Ale trénink se vyplatil a 3. pokus už s přehledem zvládneme a získáváme 
2. písmeno. Zhruba někde tady mi docvakne, jak nám písmena pomohou. Žádný 
smysluplný text, ale pouze 5 písmen, o které se bude původní řada posouvat 
v abecedě. 
   Potom jdeme všichni lyžovat. Náš výkon byl velmi pomalý a na jistotu, což ovšem 
nevadilo, protože zde časový limit neměli. Tým, který startoval možná 2 minuty po 
nás, nás na obrátce předjel a do cíle dorazil o 2 minuty dříve. Jestli to nebylo víc… Inu 
na olympiádu bychom se s takovou zřejmě nedostali☺. Vždy nám to chvilku šlo a 
potom jsme se najednou zasekli. Minimálně 2x jsem to způsobil já, když mi to rychle 
neseplo a stál jsem na lyži, která se měla právě posouvat. (Tímto se omlouvám☺.) Ale 
nebyl jsem to vždycky já, kvůli komu se naše posádka zasekla. Úkol byl náročný na 
koordinaci a trpělivost a trvalo nám to opravdu dlouho. Hlavní však bylo nešlápnout 
na zem. To se „povedlo“ jednou Pepovi a jednou možná mně. Nevím přesně, jestli 
jsem vyšlápl skoro nebo úplně. Ať tak nebo tak, úkol jsme splnili, protože zpátky na 
start se muselo až při třetím vyšlápnutí. Mimochodem, nevím, jak to orgové v té tmě 
kontrolovali. Asi převážně spoléhali na čestnost týmů. Dostáváme 3. písmeno a jdeme 
aplikovat můj nápad. Převedením písmen vzniká text vypadající solidně česky, ale 



zároveň je jasné, že budeme ještě alespoň jedno ze dvou chybějících písmen 
potřebovat. 
    Vyrážíme tedy skládat, protože poznávačka je neprůchodná. Limit 7 minut vypadá 
v pohodě, jenomže kostičky jsou velice podobné a není to vůbec snadné. Vedeme si 
však velice zdatně a za 7 minut už máme otočeno a přečtené 4 řádky. Ten klíčový 5. 
jsme už přeskládat nestihli. Org je však opět shovívavý (ono se už taky pomalu, ale 
jistě blíží uzavření stanoviště) a místo okamžitého zamíchání kostek nám potvrdí, že 
přeskupením písmen v posledním řádku získáme řešení, což se nám také za několik 
desítek sekund podaří. Aplikací 4. písmena jsme už velice blízko, ale stále se nám text 
nedaří uhodnout, přestože schází už pouze 3 písmena. Ona tam také může chybět 
diakritika, což si uvědumuju. Nevypadá to, ale s domýšlením háčků a čárek je čtení o 
dost těžší. Přicházejí dva orgové a koukají nám do papírů, jak si vedeme. To je vždy 
trochu nepříjemná situace, protože připomíná učitele, jak nad vámi stojí při písemce 
a pocit, že to máme úplně blbě. O něčem se baví, ale proti našemu elaborátu nic 
nenamítají. Potom prohodí, že už to musíme dohádat a také upozorní na diakritiku. 
Takže to máme dobře. Po chvíli kolektivního soustředěného snažení přečtu: Šli 
bobři…, což zní dost divně, ale sedí to. Jenomže dál už jsem nevěděl. Po další chvíli 
dorazil větu Pepa … do Pyšel.“ A můžeme si vyzvednout mapku se zakresleným 
dalším stanovištěm. Jdeme samozřejmě pohodu, jak dotyčný org správně 
předpokládá. Zajímavá věta, kde diakritika hrála opravdu výraznou roli.  Jinak 
zapomínám psát časy do karty týmu, nad čímž vyjadřuje svou nelibost Michal. 
Nakonec si tuto úlohu bere na starosti Jakub a ten nezapomíná☺. 
   Aktivity byly zajímavé, trochu méně akční než obvykle, což mě vyhovovalo, ale 
některým spoluhráčům scházely lanové překážky nebo něco podobného. Škoda, že se 
stanoviště v jednu zavíralo a pár posledních týmů bylo ukráceno o zážitky z aktivit. 
Proti nám, kteří jsme odcházeli někdy po půl, získaly výhodu, protože nemusely 
absolvovat úkoly, na kterých jsme strávili přes hodinu. V opačném případě by musely 
dostat vybrané řešení, což by je pro změnu poškodilo. Asi je to organizačně opravdu 
náročné, ale i tak do příště poprosím (pokud to bude jen trochu možné) třeba o 1 
nebo 2 kamarády více, aby se mohlo zavřít až po odchodu posledního ještě 
soutěžícího týmu. Obtížnost: šifry 1 – lehká, aktivity si netroufám ohodnotit, nápad 
šifra i aktivity 3 – povedené. 
   Dle navigace, která dosud funguje, míříme dlouhým přesunem zpátky na hlavní, 
přes železniční most a ještě dále, až dorazíme do jakési průmyslové zóny, kde 
objevujeme Venouškovi stožáry – šestku. Při prvním pohledu na šifru má nálada 
poklesne, protože je to 3D. Takové mi nejdou a nemám je rád. Vždycky zavání 
voláním o řešení. Ostatní se však neleknou a brzy přijdou na zcela zjevné skutečnosti. 
Jak to vystříhat, naohýbat a nalepit. To opravdu nebylo těžké, jen jsem se dopředu 
lekl. Potom se začnou zabývat určováním osob a moc jim to nejde. Já nejdříve pouze 
přihlížím. Určování osob mě však zaujme a pustím se do toho. Však je tam také 
polovina sportovců, což je můj obor. Tedy ne že bych aktivně sportoval, ale sleduju ho 
dost☺. Určím všechna 4 kritéria dělení a potom s pomocí Tomáše a také trošky 
„googlení“ přiřadíme všem osobám příslušná místa. Pepa mezitím stříhá. Jde mu to 
pomalu, ale dělá to pořádně, což bylo velice důležité. Ve trojici potom lepíme stožáry 
a snažíme se přečíst tajenku. Některá písmena vyjdou celkem jasně, někde to 
nepřipomíná žádné písmeno nebo nám naopak připadá, že je více možností. Jelikož 
nás z dostupných písmen dlouho tajenka nenapadá a nevíme ani, co jiného bychom 
s tím tropili, voláme o nápovědu. Už zase. Ta se ukázala jako skoro zbytečná, protože 
nás pouze utvrdila v tom, že na to jdeme správně. Jenže co s tím? Nakonec mě 
napadá název ulice, na který sedí většina písmen a navíc je nedaleko. U zbylých 



písmen jsme zběžně zhodnotili, že takové varianty také přicházejí v úvahu a s jistotou 
vyrazili na další stanoviště. 
  Tato šifra se mi líbila nakonec asi ze všech nejvíce. 3D sice byla, ale natolik 
decentně, že jsem jí pochopil i já☺. Obtížnost 3 – střední; nápad 1 – parádní.   
  Hlubokou nocí procházíme ztichlým Hradcem - stále bez jediného vybraného řešení. 
Jen toho času už není mnoho, uvážíme-li, kolik toho máme ještě před sebou. Prsty na 
sedmičce jsou první šifrou, která nás nezdrží. Ještě jsme se ani pořádně neusadili na 
lavičce, když Tomáš (doufám, že se nepletu) poznamenal, že by to mohla být binárka. 
Ihned mu dávám za pravdu a pouštím se do převádění. První pokus (palec = 2 na 5) 
moc nadějně nevypadá a brzy se dostanu k číslu přes 26. Tudy asi ne, přátelé! Vezmu 
to od malíku zleva doprava dle obrázku a to už je lepší. A zatímco se Michal diví, co 
s tím provádím, vychází mi řešení. Balíme a vyrážíme podél Labe, což byl konečně 
přesun, který mohu označit za velmi pěkný. 
   Jednoduchá a elegantní šifra.  Obtížnost 1 – lehká; nápad 2 – velmi povedená 
   Dorazili jsme k železničnímu mostu, kde na nás čekala slavná 8. šifra aneb příběh o 
tom, jak jsme se nevzdali. Už si přesně nepamatuju, jak šly všechny postupy za sebou 
a jak jsme je střídali, tak alespoň přibližně. Po vyzvednutí zadání usedáme na konec 
můstku pro pěší hned vedle kolejí. Jestliže jsme minulou šifru vyřešili rychle,  zde 
jsme se zdrželi naopak vůbec nejdéle. Jak šifru zběžně prohlédnu, nechce se mi věřit, 
že bude až tak jednoduchá. A mám pravdu. Doplnit názvy zobrazených předmětů a 
přečíst text z tučně vyznačených písmen, což by zvládlo i dítě chodící do 3. třídy, nám 
tajenku skutečně dává. Ta nás ovšem na další stanoviště neposouvá, pouze naznačí, 
jak dále postupovat. A zní tajemně: „Užijte dva živly.“ Ihned rozdělíme obrázky na 
skupiny souvisící s vodou a ohněm a dál nevíme. Morseovka nám dává  pouze 4 
písmena a tedy nic rozumného, nevychází ani pokus číst písmena, která následují za 
těmi tučnými a další naše marné snahy si už nepamatuju, ale určitě byly. Jakub a 
Michal cítí, že nemají jak přispět, a tak se zabalí do dek a podřimují. Já s Tomášem a 
Pepou odoláváme spaní (Při ranním ochlazení se mi většinou spát nechce.), ale šifra 
odolává zase nám. Padne rovněž nápad šifru polít nebo nahřívat. Určitě stojí za 
zvážení, ale je trochu šílený a hrozí zničením šifry. Nicméně vyluštěná mezitajenka 
tomu napovídá. Jsem toho názoru, že pokud je to správný postup, navede na něj 
určitě i nápověda a volám o ní. Když se dozvím, že máme dát velrybě napít a draka 
pořádně zahřát, a odpovím, že přemýšlíme, jestli nemáme šifru dokonce polévat a 
zahřívat, označí org na drátě respektive na mobilu tuto myšlenku za podnětnou. No 
vida a jsme doma! Inu doma ještě ne. Teprve na dvoře. 
   Vyzkoušíme nesměle polít vodou velrybu a potom ještě jeden vodní obrázek. Voda 
na nich až podezřele nedrží a zteče vedle. To jsou kouzla!?! Následně dostane celá 
šifra pořádnou lázeň a všechny vodní obrázky vydají svá tajemství - velká tiskací 
písmena. To je něco pro nováčky! Kdo podobnou alotrii zažil prvně, musel být 
nadšen. Pro podobné zážitky se na šifrovačky vyplatí chodit. Já už mám za sebou 
leccos, takže mě to zase tolik nepřekvapilo. I když konkrétně polévání jakož i 
zahřívání zažívám poprvé. Následuje tedy zapálení svíčky a zahřívání draka. Ujal se 
toho Tomáš a zahřívá svědomitě, ale žádné další písmeno nevylézá. Získáme akorát 
dvě díry vypálené do zadání☺. Tuto kopii si na konci Tomáš bere na památku. 
Nepomáhá ani další snažení o zahřívání draka ani dalšího obrázku. Zato teď 
nádherně vynikla písmena získaná z vodní lázně. Proto docházíme k domněnce, že už 
to bude asi všechno, a zkoušíme pracovat s objevenými písmeny. Nenapadá nás však 
žádná vhodná obměna 7 písmen, která by znamenala nějaký objekt v okolí. Zvláště 
když obsahuje písmeno x! Ani posuny abecedou nás nikam neposunou a začínáme být 
v koncích. Mezitím jedou kolem s kolem orgové a po shlédntutí našich pokusů se 
tváří, že už to přeci musíme mít hotové. Potom nám sdělí, že nemůžou radit☺. Jak 



jsme orgům líčili, že ani při důkladném nahřívání se nám žádná písmena neobjevila, 
udělá jeden z nich takový posunek. Mně často stačí jen náznak, abych něco vytušil a 
z tohoto gesta jsem pochopil, že asi písmena vyjít měla. Zkoušíme to tedy znovu 
(jmenovitě Tomáš) i s druhým výtiskem šifry, ale nic neleze. A ze získaných písmen 
také nic spásného nevymyslíme. Čas kvapem běží a začíná svítat. Po mostě projede 
vlak. Pořádně to zaduní a vítr nám vezme do kolejiště jeden blok. Naštěstí ho není 
problém sebrat. 
   Pomalu se začínám smiřovat s myšlenkou, že pohřbíme můj hlavní cíl a zavoláme o 
řešení. Stanovuji termín 5:45 (což bylo ještě asi za 25 minut). Buď s tím pohneme 
nebo voláme. Tomáš s Pepou už se baví spíše o nešifrovacích věcech. Já se snažím 
usilovně přemýšlet, dokonce poodejdu na most. Nic! Trochu smutně si tedy užívám 
poslední chvilky bez vybraného řešení. Drželi jsme se statečně, ale tohle je nad naše 
možnosti. Jdu zpátky a volám o řešení. Jelikož jsem se ovšem vnitřně stále nesmířil 
s tím, že nás šifra udolala, vylíčím nejprve slečně do telefonu náš postup a trápení. Ptá 
se, kolik jsme získali písmen… „7 je prý málo…“ Nařívání nám nepomohlo!! „Některé 
týmy prý měly se svíčkou problém a použily zapalovač…“ Ehm… Místo kapitulace se 
tedy domluvím, že to ještě zkusíme. Však se zavolat dá kdykoliv ještě jednou. Sděluji 
poznatky kolegům a odbíhám pro 3. kopii šifry. Mohou se sice brát jen dvě, ale je jich 
tam dost a opravdu nehrozí, že by v tomto čase ještě mohly dojít. Možná už tam po 
půl šesté ani žádný nový tým nedorazil. Tomáš není nadšen, ale nestávkuje a znovu 
zkouší zahřívat. A pak se na 3. kopii pod obrázkem draka objevuje malé řekněme 
béžovo oranžové písmenko. Kurnik šopa!!! Jde to hodně z tuha, ale svá písmena 
postupně odtajňují i další obrázky. Někde byly dokonce dvě nebo tři. Po chvíli tedy 
konečně přečteme, že další šifru nalezneme u hřiště Maxe Malého. (Už si přesně 
nepamatuju, jestli jsme potom ještě zkoušeli nahřívat původní kopie a jestli se 
písmena objevila i tam.) Jakub s Michalem už jsou skoro vzhůru, ale to hlavní zaspali, 
takže zřejmě moc netuší, jak jsme se natrápili. Lehce si pohrávám i s myšlenkou, že 
jsme narazili na vadné kopie šifry, ale pravděpodobně asi ne. Ona ta písmena byla 
opravdu malá (ve srovnání s těmi „vodními“) a ještě pro jistotu zrovna skoro tou 
barvou, kterou zanechává oheň na papíře, takže bylo velice těžké je objevit. 
Odcházíme a stále nemáme vybrané řešení! Nechce se tomu skoro věřit. Radovat se 
určitě můžeme z překonané překážky, ale z našeho stavu nikoli. Dojít „čistě“ v limitu 
do cíle se vlivem právě překonaného velkého zákysu posouvá do roviny utopie a 
zázraku. Máme totiž průměr hodinu na jednu šifru + přesun (což jsme až dosud těžce 
nedodrželi) možná dokonce o trochu méně než hodinu. Nejtěžší šifry navíc bývají 
okolo 10. stanoviště, kam se právě dostáváme. A aby toho nebylo málo baterky 
mobilů Pepy i Tomáše se povážlivě blíží vybití a vážně tedy hrozí, že zůstaneme bez 
mapy. Nedělám si tedy marné iluze, pouze se držím toho, že naděje dosud žije. To 
ještě netuším, jak to bude napínavé… 
   Moc pěkná šifra! Akorát to zahřívání bylo opravdu hardcore. Chtělo to nahřívat ze 
správné vzdálenosti a mít i trochu štěstí. Obtížnost 4 – těžká; nápad 2 – velmi 
povedená. 
  Tom ještě vyfotí romantickou mlhu na poli na druhém břehu a vyrážíme podél Labe 
dále. Hřiště nejprve přejdeme, protože podle navigace začíná ulice hledaného názvu 
až za křižovatkou, ale za chvilku se vracíme a zadaní objevujeme. Do tabulky se 
zapisujeme kolem 23. místa, což je veliký skok, který ovšem připisuji spíše tomu, co je 
napsáno na boku červeným písmem, totiž, že stanoviště bylo vykradeno. Ten karel! 
To se také potvrzuje na dalším stanovišti, kde zase zapadáme do naší oblíbené 5. 
desítky. Ale o řešení jsme nevolali, takže na tom budeme určitě o něco lépe. 
Zastavujeme se u zídky a začínáme špekulovat nad zadáním. Já vytahuji čokoládu☺. 
Po chvíli nesmělého tápání najednou Tomáš zčista jasna přečte tajenku. Hups!? 



Dobře ty!! Dostaneme vzdálenost v metrech a azimut ve stupních, což bude bez 
plánku docela oříšek. Naštěstí je to jen několik stupňů od čistého severu, takže kluci 
dávají horko těžko dohromady, že to bude na druhém břehu někde jak končí cesta. 
Ale pár minut jsme tím rozhodně ztratili. 
   Také podařená šifra. Některé znaky vypadaly trochu podivně, ale názornější 
zobrazení by udělalo šifru příliš lehkou. Obtížnost 2 – lehčí; nápad 2 – velmi 
povedená. 
   Průměr jsme dodrželi a pokračujeme po břehu Labe a posléze po mostě, kudy jsme 
přecházeli také před dvěma roky (jestli se nepletu) na druhou stranu. Najít šifru podle 
upřesnítka nebylo až tak snadné, protože velkých javorů tam bylo celé stromořadí☺. 
Nejprve jsme tedy uviděli asi 3 týmy a šifru potom našli celkem bez problémů. Sedm 
písmen neustále se opakujících v různých kombinacích nám dělá potíže. Nějakou 
dobu s tím nepohneme a protože čas tlačí, brzy volám o nápovědu. Ani ta nám 
nejdříve nepomůže. Proč je T málo a Ch už zase moc? Michal navrhuje morseovku a 
přitom si v pomůckách prohlíží morseovkový strom, který možná ani nezná☺. Není to 
špatný nápad, ale jak ho aplikovat? Potom už začnu větřit. Pozorně se zadívám na 
použitá písmena. Nóóó jo! Všechna mají v morseovce právě 3 znaky. To nebude 
náhoda! (Možná mě trochu nakopla i zkušenost z osmičky, kdy jsme z objektů vody a 
ohně také vyrobili 4 písmena právě se třemi znaky. Tam to samozřejmě bylo na 
houby.) Vzápětí se vysvětluje i nápověda. T=jedna čárka/jeden znak málo, M=dvě 
čárky pořád málo, Ch=čtyři čárky moc, O=tři čárky akorát. Co s tím? Když si to 
napíšeme, jak to jde hezky za sebou a pod sebou vyjde bitmapa a to už by třeba mohlo 
být ono. A bylo. Já rychle diktuji, Tomáš bezchybně zapisuje a písmena vylézají. 
Výborně! Ani zde jsme se nezasekli na dlouho a šance stále žije. 
   Další moc hezká šifra. Při hrách jsem takovou ještě nezažil, ale ve svých fantaziích o 
luštění mě tento princip napadl. Přesto jsem ho dlouho nepoznal☺. Obtížnost 4 – 
těžká; nápad 1 – parádní. 
   To, co jsme nahnali na desátém stanovišti, jsme vzápětí zase ztratili při přesunu na 
jedenáctku. Byl to poslední přesun, při kterém ještě mobil s mapou fungoval, takže se  
v tomto případě sekl navigátor. Nevím přesně který a ani se na něj nezlobím, protože 
chyby v navigaci se stávají (Píšu z vlastní zkušenosti.). Ale ztraceného času byla v té 
situaci dvojnásobná škoda. Došli jsme na hlavní a podle navigování odbočili doleva 
místo doprava. Došli jsme k objektům letiště, kde už se vše připravovalo na druhý den 
zdejších proslulých leteckých eskapád, a šli ještě kus podél nich dál, než nám došlo, že 
tady asi žádný park fakt nebude. Tomáš volá svému bráchovi, který se tím stává 
naším navigátorem po telefonu, a oznamuje nám, že musíme úplně zpátky a dále 
směrem do města. Ztrácíme dobrou čtvrt hodinu, nohy šlapou, batoh na zádech 
těžkne… Potichu se rozčiluju, ale není mi to nic platné! Ani ne na navigátora, ale na 
vzniklou situaci, která je jako naschvál. Jenomže v dané situaci je největším 
problémem, že nemáme papírovou mapu. To je naše chyba a nejvíce moje, protože 
kdo jiný měl vědět, jak se chodí luštit, a mapu obstarat nebo alespoň zajistit, že jí 
někdo vezme. Zlobím se tedy vlastně sám na sebe☺. Konečně přicházíme ke správné 
křižovatce a po chvíli pátrání nacházíme v „parku“ 10x5 metrů i zadání. 
   Tady sehrály roli zkušenosti. Něco podobného už jsem jednou nebo dvakrát luštil. 
Jelikož bylo v šifře opravdu minimum informací, nemohlo to být extra složité. Na 
první pohled mě napadlo spočítat strany spirály a čísla převést na písmena. Div se 
světe v tom opravdu nic záludnějšího nebylo. Když se Michal s Pepou asi po třech 
minutách odkudsi vrací, nestačí se divit, že už máme polovinu tajenky. Konec sice 
dělá drobné potíže, protože zlomy jsou pouhým okem už téměř nerozpoznatelné. Ale 
Tomáš to elegantně vyřešil tím, že dorýsoval pavučinu a poté už se počítalo snadno. 
Je to neuvěřitelné, ale šance žije pořád a dokonce se zvětšuje! 



  I tato šifra se mi líbila. Takový klasický případ, kdy tým ví nebo má nápad, a potom 
je hotov za pár minut, anebo nemá nápad, a potom je v pytli. V našem případě 
naštěstí platila první varianta. Obtížnost 3 – střední; nápad 2 – velmi povedená. 
  O navigaci musíme volat, protože oba mobily s internetem a mapami už dosloužily, 
takže máme vlastně o pár šifer navíc - kromě klasických papírových ještě hledání 
dalších stanovišť. Jsme to ale umělci… Truhlářská naštěstí začíná doslova pár kroků 
odtud, takže nezabloudíme. Zato je ovšem hodně dlouhá a na konci se mění spíše 
v průchod. Vypadá to divně, ale týmy tu sedí. Kluci zastavují, já se rozhodnu dojít až 
na úplný konec. Když mi potom Tomáš volá, abych se vrátil, odpovím mu, že jsem 
našel zadání. Také mě napadne podívat se do tabulky týmů na vedoucí příčky a 
málem prolítnu stropem, přestože nad sebou žádný nemám! Tedy, že jsou v čele po 
Trati, to mě nijak nepřekvapuje. Dokonce se to dalo očekávat. Ale ten čas… 23:27!?!? 
A to šli výzvu!! Cože? Asi upadli, ne?!? To jako jak… Úžasné, fantastické, neskutečné, 
nemožné, podezřelé… Dobré 3 hodiny přitom padly na přesuny (tedy pokud neběhali, 
což také není vyloučeno). To snad museli dávat šifry téměř za chůze… Skoro to 
vypadalo, jakoby půlku šifer znali dopředu, ale věřím tomu, že bylo vše poctivé a fair-
play. Fenomenální výkon i na to, že jde o jednodušší hru. Nakonec si „mírně slabší 
chvilky“ zřejmě vybrali na konci, protože hru ukončili až po půl třetí.     
   Usazujeme se poblíž a jdeme na to. Šachy moc průchodně nevypadají, ale opět 
pomohou zkušenosti. Podobná šifra byla letos na Po škole. V realu jsem jí sice ani 
neviděl (důvod se můžete dočíst v mém nejdelším příspěvku na tamním fóru), ale 
v cíli ukazovali všechna řešení, a tak jsem zhruba pochopil její princip. Šlo o ohrožená 
a neohrožená pole. Tuším, že by tato šifra mohla být podobná. Chvíli na to koukám a 
přijde mi docela schůdné kreslit čáry podle toho, kam mohou bílé figurky. A když to 
zkusím, začnou vycházet docela čitelná písmena. Netrvá dlouho a Dřevařská je na 
světě. Balíme a voláme o navigaci. Ani dvanáctka nás nezastavila a šance na splnění 
mého cíle se pomalu začínala dostávat do reálné roviny. Nechval dne před večerem a 
rozjetou šifrovačku 3 stanoviště před cílem!! 
  Také podařené šifra, i když mi možná nepřijde tak elegantní jako ty ostatní. A měli 
jsme zřejmě docela velké štěstí, že jsem podobnou šifru už znal. U šachů se totiž 
určitě dá vytvořit spoustu různých nápadů, takže bychom zde bývali klidně mohli 
zůstat zaseknutí pořádně dlouho. Obtížnost 4 – těžká; nápad 3 – povedená.  
  Truhlářská a Dřevařská přece od sebe musí být co by kamenem dohodil, řekli byste 
si. Už podle názvu. Houby s voctem! Prošli jsme se vydatně. Já jsem se navigováním 
nezabýval, pouze potichu trnul, jestli zase nejdeme někam do Ouholiček. Přestože to 
tak vypadalo, navigace tentokrát neselhala. Na jednom místě byl přímý směr 
neprůchodný, takže jsme to museli poněkud obcházet, ale směr jsme měli správný. 
Nalézáme ulici i šifru a přivítá nás čínština. Až ta ukončí naši šanci na hru bez 
vybraného řešení. Začali jsme přitom nadějně. Zkoušeli jsme sečíst počet průsečíků 
v každém znaku. Minimum bylo 1 a maximum 26!! Zní to neuvěřitelně, ale bylo to 
náhoda! Mimochodem, orgové, věděli jste o ní? Tato slepá cesta nás ovšem ještě 
„nezabila“. Některá písmena se dost opakovala a smysl to nedávalo. Čas tlačil a vůle 
myslet docházela, a tak voláme o nápovědu. Dozvídám se, že na to jdeme blbě… 
Vzhledem k pokročilému času a ochotě orgů dostáváme obě nápovědy najednou. 
Jenomže přichází krize a ani nápovědy nám nepomohou. Slunce už svítí naplno a 
příjemně hřeje. Já přímé slunko nemusím a navíc, jak mi je teplo, začínám usínat. 
Ostatní jsou na tom zřejmě podobně. (Tomáš mi po hře psal, že měl na třináctce také 
krizi.) Navrhuju přesun do stínu, ale týmu se chce zůstat na sluníčku. Není nikdo, kdo 
by myslel, není nikdo, kdo by se nevzdal a svým nápadem nebo alespoň elánem 
nakopl tým. A vzhledem k tomu že si už nemůžeme dovolit delší zásek (Vyluštění 
později než řekněme v 11:15 by nám bylo stejně platné jako volání o řešení, protože 



bychom potom nestihli poslední dvě šifry), zanedlouho voláme o řešení. Myslel jsem 
si, že to byla těžká šifra a že na ní mohlo mnoho týmů mít problémy, ale tento pocit se 
brzy změnil. Když nám Martin v cíli ukázal, že v první fázi řešení bylo potřeba text 
pouze přečíst, připadal jsem si jak trubka. „Kluci, himbajs!! Proč jste to někdo 
nepřečetl? Davide, proč si to v tom neviděl?“ V žádném případě nemám nic proti 
ochotě orgů a poskytnutí obou nápověd naráz, ale paradoxně by nám možná pomohla 
více pouze jedna. Kdyby to na základě té první nápovědy někdo přečetl, asi bychom se 
probrali a třeba byli nakonec úspěšní. Takhle jsme věděli, že si máme udělat čtverec 
bez Q, ale nevěděli, jak se k němu mělo dopracovat ani co dál. O řešení volá Pepa. Ne 
že bych já byl proti kapitulaci – s voláním o řešení jsem byl smířen a souhlasil s ním, 
ale volal bych už asi podesáté, tak ať se zapojí také někdo jiný. Můj velký cíl tím tedy 
padl. Drželi jsme ovšem statečně a dlouho – dokonce nejdéle ze všech dosavadních 
pokusů! O to větší škoda, že to nakonec nevyšlo, i když na top umístění bychom už 
nedosáhli ani tak. Škoda… 
  Další velice podařená šifra. Krok se souřadnicemi byl dost obtížný, přestože to k 
němu jasně směřovalo. Obtížnost 4 – těžká; nápad 2 – velmi povedená. 
  Zvedáme se a naviguje Jakub, který si mezitím zajistil internet v mobilu. Zároveň 
s ním však naviguju také já. Už když jsme přicházeli do Dřevařské, přecházeli jsme 
koleje a velice mě udivilo, že už jsme téměř u nádraží ve Slezkém předměstí. Kudy 
jsme se to dostali až sem? Nuž a čtrnáctka byla v parčíku před nádražím, který jsem si 
dobře pamatoval. Stačilo tedy jen zpátky přejít koleje a podél nich dojít ke stanovišti. 
Dorazili jsme tentokrát bez zádrhelů a bloudění na místo velice symbolické. Právě 
odtud jsme před čtyřmi roky vyráželi na mou první Sovu. A rovnou nám tehdy 
uchystali i překvapení. Místo pokynu k rozlepení obálek tehdy zazněl pokyn 
k nástupu do autobusu.  
  Usedáme, abychom zkoušeli pískat píseň v pískovišti. Netrvá to dlouho a nacházíme 
celý text naší národní hymny. Po jeho zvýraznění se zcela zřetelně objevují písmena 
Z a Š, což vzhledem k tomu, že další stanoviště je cílové, bude určitě správně. Potom 
vycházejí další písmena, ale tak divně. Možná to ani písmena nejsou. Padne i nápad, 
že by to mohl být nějaký objekt na mapě, ale ta schází. Z jediného mobilu, který mapu 
nahrazuje, Jakub žádný podobný nákres nevykoukal. A tak voláme parťákovi 
z minulých her Vojtovi, aby nám zkusil poradit nějakou školu. Vojta nabízí školu 
Sever, ale když mu řekněme ta naše podivná písmena, tváří se překvapeně a žádný 
název jej nenapadá. Prý se podívá a zavolá. Zároveň s naší snahou probíhá ještě jiný 
zážitek. A pořádný!! Pokračování zdejšího proslulého leteckého dne CIAF. Nad 
Slezkým předměstím několikrát přelétají stíhačky. Nevím přesně, jak rychle, ale 
hodně, nevím přesně jak vysoko, ale dosti nízko. Nevěřili byste, jaký stvořily rámus! 
Až uši zaléhaly a srdce v těle poskočilo. Při jednom přeletu, jako by mi nějaká vlna 
projela od žaludku nahoru. Nevím, jestli jsem se na ten zvuk nějak speciálně zaměřil 
nebo jestli to byla opravdu nějaká tlaková vlna, těžko říct… Zážitek to ovšem byl 
(alespoň pro mě) dost nepříjemný. Naštěstí se splnilo mé přání a podobná intenzita 
hluku už se neopakovala a po chvíli přestaly přelety úplně. Čas běží neúprosně a tak 
volíme nápovědu. Prý máme hledat zajímavé tvary na mapě. Tak přece! Brzy 
zjišťujeme, že ZŠ Sever má půdorys ve tvaru našeho elaborátu. Balíme a Vojtovi, který 
volá, jak jsme pokročili, vysvětluji situaci. 
  Když nad tím teď přemýšlím, opět jedna z nejlepších šifer. Opravdu super nápad! 
Obtížnost 3 – střední; nápad 1 – parádní. 
  Pokud se ptáte na přesun do cíle, raději ho snad nebudu komentovat. Kdo ví, jaké 
výrazy by ze mě vypadly!!! Cože? Jo táák, no slušné by právě rozhodně nebyly… 
Takže raději jen popis. Mobil už dosloužil i Jakubovi, takže dle rady po telefonu 
vyrážíme přibližně správným směrem. Jenomže z hlavní třídy SNP odbočíme moc 



brzy a cestami prapodivnými se dostáváme až někam na Pouchovskou skoro 
k železničnímu přejezdu. (To se teď snažím pomocí své paměti a mapy.cz alespoň 
zhruba dohledat, kudy že jsme to, pro všechno na světě, bloudili.) Tady už nezbývá 
nic jiného, než se zkusit doptat. Nakonec se ještě pořádnou oklikou, protože první 
dobře míněná rada byla špatně, dostáváme do cíle. Na začátku se snažím nasadit 
tempo a jdu první, což je u mě hodně nezvyklé. Jak postupně stále více bloudíme, 
moje nadšení i tempo opadá. Batoh na zádech těžkne. (Rovnou z Hradce jsem odjel 
ještě skoro na týden pryč a všechno jsem samozřejmě tahal ve velkém batohu na 
zádech po celou hru.) Potom nasazují k trháku spoluhráči a já vlaju kus za nimi. Ke 
konci už rezignuju na hledání cíle a tempo zpomalím docela výrazně. Kolegy jsem 
poslal napřed s tím, že to najdu, abych je zbytečně nebrzdil. Naštěstí mi moc neutekli, 
protože hledaná škola se objevila vzápětí. 
  Poslední přesun nám trval dobrou půlhodinku, takže do cíle dorážíme za pět 
dvanáct. Orgové už naplno balí, přestože ještě není konec hry. Během posledních 5 
nebo 10 minut už se zmůžeme jen na vyzkoušení prvních písmen z názvů všech šifer. 
Když z toho nic nevychází, vzdáváme. Stejně už je asi 12:05. Díry nás za tu chvilku 
netrkly. 
  I tato šifra se povedla a přikládání je velice pěkný nápad, který mohl potrápit. 
Tajenka zněla trochu podivně, ale pravděpodobně by tam byl na blízku nějaký org, 
který by nás naťukl, abychom místo kroucení hlavami raději malovali sovy☺. 
Obtížnost 3 – střední; nápad 2 – velmi povedená.  
  Občerstvení už nezbylo nebo je zabaleno, tak se alespoň pořádně napijeme kofoly. I 
přes intenzivní balení si Martin ještě najde čas, aby nám stručně sdělil výsledky na 
stupních vítězů obou kategorií, což nás zase tolik nepalí, protože tam nikoho neznáme 
a nás se to „jen těsně“ netýká.☺ Potom s námi projde zběžně všechny šifry včetně 
těch, které jsme nedali tj. čínštiny a té cílové. Kdybychom měli více času, je docela 
možné, že bychom vyřešili všechno. V tomto případě (i podle výsledků ostatních 
týmů) to nebyla chyba orgů a nastaveného limitu, ale naše. Měli jsme zkrátka být 
rychlejší. Ta nešťastná mapa nás celkem stála dobrých 45 minut. Další asi více než 
hodinu jsme ztratili těmi písmeny, co se nám nedařilo nahřát. 
   Potom se rozloučíme a s partou lidí čítající také 2 orgy pěšky putujeme na hlavní 
nádraží. Tam se postupně rozjíždíme různými směry a jeden druhému se ztrácíme. Já 
jedu pokračovat v dovolené na své oblíbené místo, takže se s posledním spoluhráčem 
Michalem loučím až v České Třebové. 
  Co říci na závěr? S postupem našeho týmu jsem spokojen. Jediné, co mě opravdu 
mrzelo, byla ta mapa. V týmu se sice ozývaly hlasy, že jsme na tom z hlediska pořadí 
blbě a dotyčný měl i pravdu. No jo, hoši zlatí, to byste ovšem museli chodit častěji – 
alespoň 3x do roka nebo při nejhorším alespoň z dostupných zdrojů na internetu 
trénovat. Jinak se v neustále zlepšující se konkurenci nemáme šanci prosadit. Tým 
jsme však vytvořili dobrý a perspektivní. To byl ale každý tým, ve kterém jsem kdy 
luštil. (Snad až na případ, kdy jsme jednou se Standou luštili pouze ve dvou.) Problém 
je v tom, že, snad kromě jediné výjimky, se takový tým ve stejném ani hodně 
podobném složení již nesešel… … � 
   Orgům na prvním místě velké poděkování, pochvala a 3x sláva za další krásnou 
epizodu Hradecké sovy. A na druhém hodně elánu i nápadů na příští rok. Odhaduji, 
že by mohl patřit mezi nejtěžší v historii. V lese budou delší přesuny a po letošní 
zkušenosti asi i těžší šifry. Nejsem proti, jenom doporučuji začít třeba už kolem druhé 
odpoledne, aby na to byl dostatek času. Snad se vám podaří přijít i s nějakým 
zajímavým překvapením nebo šikovně změnit už zaběhnuté. 
 

Ferda 


