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Na tomto papíře je seznam celkem pěti nezávislých šifer s vlastním řešením, které bude jednoslovné nebo
dvouslovné a z češtiny (i když třeba bez háčků a čárek). Když vyřešíte dvě z nich, můžete si zavolat o nápovědu
na hlavní šifru bez časové penalizace. O nápovědu si můžete zavolat i bez nich, ale budete penalizováni k · 30
minutami k výslednému času za k-tou nápovědu, číslováno od 1.
Po další použití nápovědy bez přičtení času je třeba vyluštit další dvě. Celkem tedy můžete dostat nejvýše

dvě nápovědy bez penalizace.

Na tomto papíře není žádná další šifra a tento text, jakožto psaný kurzívou, také šifru neobsahuje.

1. QAZSE-XDRFVFD-RTYGVBN-BHUJMJH
2. Výlety Martin vyšel z informačního střediska ve Veselici přes louku na jih. Honza
a Paulie se motali v lese na sever od Obůrky. Radim popadl kolo na rozcestí
Obrůka. Kája se vyhrabal z Kamenného závrtu. Když Martin došel na silnici,
vydal se po ní dál rovně. Kája popošel kus na jih a byl na zelené. Oggy začal
v Novoroční jeskyni, jedné z nejsevernější v údolí s mnoha jeskyněmi. Jirka se
vyhrabal z jeskyně Štajgrova díra a sestoupil na silničku, po níž šel směrem dolů.
Od bývalé vsi Bezděčice běželi Honza a Paulie na sever. Když uviděli třetí potok,
obrátili se o 180 ◦. Radim šlapal lesní cestou a později po asfaltce až do Veselice.
Jirka se na křižovatce dal doprava. Oggy během toho sešel na červenou a vydal se
po ní na jih. Martin se v Nových Dvorech odpojil od hlavní.
Paulie s Honzou se vrátili do Tmavého žlebu a chvíli klusali na severovýchod k
barákům uprostřed lesa. Radim se obrátil a vyjel po silnici do Nových Dvorů.
Oggy zhruba po půl kilometru ukončil svou pouť pod jeskyní U Žida. Jirka po
chvíli začal stoupat z údolí po zelené. Kája po značce došel na okraj vesnice a
uhnul o pravý úhel doleva.
Radim se opět obrátil a jel 600 metrů zpět. Kája po poli ušel asi 200 metrů a lehl
si. Honza a Paulie se zas obrátili o 180 ◦ a urychleně se vrátili do Tmavého žlebu.
Martin šel dál po zelené až prvnímu rozcestníku, kde se nemohl rozhodnout, jak
dál pokračovat.
Paulie s Honzou to zkusili ještě na jihovýchod, ale po 700 metrech lehli vyčerpáním.
Tam, kde značka ostře zatáčela, si Jirka sedl a dumal dál. Radim odbočil doleva a
po lesní cestě rovné jako přímka uháněl lesem. Na rozcestí s modrou píchl přední
kolo.

3.

4. Vyšplhal po úbočí kopce až na vrchol, ke konci bylo na cestě 44 schodů. Na
ceduli bylo napsáno, že se nachází ve výšce 777 metrů. Kousek od něj odpočívali 2
vandráci s pořádně naloženými krosnami. Vystoupal ještě 66 schodů na rozhlednu,
aby se pokochal rodným krajem. V dáli uviděl Kamennou Bábu, kopec vysoký 666
metrů. Na západě se zase třpytila skála ve výšce 555 metrů.



5. A tenhle znáte?
Jde takhle pět zvláštních týpků po ulici. Ten první je černovlasý a nemluví zas
tak často, ale když jo, tak se s ním dá celkem souhlasit. Vzbuzuje dojem klidného,
rozvážného člověka. Ten druhý, to je lamač dívčích srdcí, co nikdy není ve stresu.
Jeho tmavé, kudrnaté vlasy jsou snem nejedné holčiny. Ten třetí, ten tomu šéfuje,
když s ním nesouhlasíte, tak máte velký problém. Čtvrtý je od pohledu velký
drsoň a hodně snese. Jeho větrem i deštěm ošlehaný zjev prozrazuje, že si s ním
také není radno zahrávat. Poslední z nich je bělovlasý, rozcuchaný dědula, který
už dosluhuje a je jasné, že ho ti mladší už zastiňujou.
Tak ti jdou do hospody a k obědu si dají . . . ech, už jsem to zapomněl.


