
Stanoviště: 3. – Ode zdi ke zdi 
 
 
 

 

 
 

Ještě je světlo a čas je dobrý. Pomalu na severu roste dost černý mokrý 

mrak. Táta i máma na něj s obavami hledí a vyndávají dětem pláštěnky a  

sobě deštníky. Šifra není doluštěna, ale musí se někde schovat. Jeden    

z nich je už teď na mol. Obávají se silné bouřky. Sucho z jihu tedy 

nejde určitě čekat. Rychle luštit, zlý déšť jinak vyplaví chudáky hráče 

z úkrytu. Jak tuhle šifru prolomit? Kde může být schovaný klíč? Padají  

   různé nápady, které jdou ode zdi ke zdi. Pro další postup je třeba je  

   propojit. Tma je tu. Zní slabý dur akord, klesá odhodlání, z vody bílý 

   měsíc šplhá na jarní oblohu. Šifra by měla už být vyluštěna. Hráči jsou 

teď hodně hladoví. Po domácku udělaný velký řízek tupým nožem na tenké 

plátky nakrájený by to měl vyřešit. Škoda jen, že zůstal doma na stole  

připravený. Tým se tedy nezdržuje zbytečným přísunem živin a luští.    

Šifru budou muset dát i s úplně prázdným žaludkem. Za to bude někdo 

pykat. Ještě štěstí, že ona má malý rezervní chléb. Tlustí hráči týmu, 

tedy obr a trpaslík, kteří jsou vinni za zapomenutí řízku, samozřejmě  

nedostanou ani jednu lžičku. Je to pro ně peklo. Válka v týmu je na  

spadnutí. Provinilci se bouří a chtějí plný žaludek. To určitě skupině 

neprospívá, a tak je vše prominuto a rezervní jídlo rovnoměrně  

rozděleno. Vzpoura je zažehnána, tým zase pokračuje v luštění. Všichni 

sytí hráči jen málo luští. Ráj to na pohled. Nůž ostrý nese mír.  

Že to nedává smysl? To by mohlo být pro vás vodítko, jak tuto šifru  

vyluštit. Pořád netušíte, kde je další stanoviště. Tak pokračujte. Už 

jste blízko. Líní nedočtou do konce. Až úplně dole. I hloupý, mladý 

může prolomit tuto šifru. Jen se musí snažit. Ale je lepší spojit své 

   síly v týmu a šifru vyluštit společně. Každý přispěje svoji troškou. 

Venku už je dost zima. Jste tu už několik hodin, brzo bude čas jít. 

Pilné týmy jsou daleko před vámi. Přestaňte koukat vpravo či vlevo a 

jděte přímo na další stanoviště. Nebojte se použít tužku a nakreslit    

si, kde leží další stanoviště. Neztrácejte naději, vždyť je to tak  

jednoduché. Šifra je to snadná. Ještě chvíli zde a určitě všechny  

zláká teplo domova. Další tým je nahoře. Začátek v starý den je chytrý. 

 

 


