
Č. Jak se to tedy řešilo?
A1 Dům a lístečky byly jen pro zmatení nepřítele. Důležité byly větve a byla v nich skryta 

morseovka. Každá silná větev byla jedno slovo. Pak se postupovalo odzdola zleva větve 
směrem dokola kolem silné větve. Každý svazek větví ze silné větve vystupující bylo 
písmeno. Krátká větvička tečka, dlouhá větvička čárka. Konec silné větve se musí  vždy 
ignorovat.

A2 Stačilo si napsat slova písničky od Karla Kryla - Z rozmlácenýho kostela. Pak jste si podle 
pořadí označili slova v písničce. Z = A, rozmlácenýho = B, kostela = C, v = D, krabici = E, s 
= F, kusem = G, mýdla = H...

A3 Nápis byl pouze zrcadlově a vzhůru nohama. Stačilo se zakoukat a bylo tam napsáno 
Evropský spolkový dům. Ta deska byla na chodníku před ním.

A4 Stačilo překreslit na čtverečkovaný papír. Místo písmena „t“ nakreslit vybarvené políčko, 
místo „Q“ nakreslit políčko prázdné. Nakreslilo to pak nápis.

A5 Doplnili jste slovo a z každého slova jste vzali první písmenko. Takže daleko, unáhlený, 
marné, ústí, jiskru, onkologie, náboj, anonym, sekera, erb

B1 Doplnili se názvy filmů (Shrek, Matrix, Simpsonovi, Pán prstenů, Mrazík, Zachraňte vojína 
Ryana, Leon, Princ a Večernice, Titanic) a podle římského čísla u obrázku se z označených 
písmen se stavil text „vyznání lásky“

B2 Písmenka byla po dvojicích. Vždy to byla 2 písmena mezi kterými se nacházelo vždy jen 
jedno písmeno. Tedy když by bylo zapsáno AC, tak výsledkem je písmeno B.

B3 V každém slově bylo každé písmeno posunuto o tolik míst, kolikáte to bylo písmeno. Tedy 
první písmeno o jedno (A=>B), druhé o dvě (A=>C) atd.

B4 Podle textu šlo vysledovat 14 výpadků vysílačů. Šli postupně a byly zakresleny do mapy. V 
mapě si bylo třeba určit, kde se nachází který kraj. Pokud tedy první výpadek byl na místě 
jihomoravského kraje a stal se v 6:05, vzalo se ze slova JIHOMORAVSKY páté písmeno. 
Ostatně v textu se i napovídá, že na hodině nezáleží. Druhý výpadek v 6:08 v 
moravskoslezkém kraji dává písmeno O. Analogicky se postupuje u všech dalších výpadků

B5 Naskenovaná vstupenka na Zelenou bránu vás měla přimět k její návštěvě. Téměř nahoře na 
schodišti bylo na jednom trámů napsáno přesně to, co jste měli v odpovědním archu včetně 
té pravopisné chyby. Pod uvedeným textem bylo 5 jmen. Ta stačilo opsat.

B6 Známá šifra „Čínské znaky“ - podle počtu svislých a vodorovných čar určíte pozici písmena 
v přiložené tabulce. Např. první symbol obsahuje 5 vodorovných a 2 svislé čáry. Je to tedy 
znak v 5. řádku a 2. sloupci, tedy písmeno V.

B7 Obrázky šlo rozdělit do 3 skupin. Rostlina, zvíře a člověk. Člověk byl oddělovač, rostlina 
byla čárka, zvíře tečka. Takže jednoduchá morseovka.

B8 V obrysu písmen byla skryta morseovka, která ukrývala nápis „SLADKA KTERY“. Nápis 
„AUTORA TEMNA“ tam byl především proto, že měl stejný počet písmen jako „SLADKA 
KTERY“, jinak nemělo žádný význam. Poté tam bylo číslo zapsané v osmičkové soustavě. 
Zároveň tam i bylo vysvětleno jak takové číslo převést na desítkovou soustavu. Výsledek 
převodu čísla 1164534 byl tedy: 1*262144+1*32768+6*4096+4*512+5*64+3*8+4*1 = 
321884. Výsledek jste měli upravit jako datum ve formátu X.X.XXXX, datum je tedy 
3.2.1884. Na kostelu z boku bylo několik kamenných desek, které popisovali něčí úmrtí. 
Zajímavostí téhle šifry je že vám stačilo ke správné odpovědi buď jen datum nebo jen 
vědomí toho, že máte najít jméno nějakého sládka. Na těch deskách byl jediný označený 
jako sládek.

B9 Každé slovo stačilo přečíst pozadu.



B10 Stačilo vzít čtverečkovaný papír  a tužku a řídit se pokyny na papíře. Písmeno představovalo 
světové strany. S = Sever, V = východ, J = jih, Z = západ a poté byli použity i úhlopříčné 
kombinace jako např SV = severovýchod, číslo za písmenem pak určovalo kolik políček 
máte dělat tah. Jednotlivé řádky vám kreslili jednotlivá písmena šifry. Pokyn J5; V3 tedy 
zcela jasně nakreslí písmeno „L“.

C1 Na plynové rozvodně na začátku městské části Spojil byly nálepky se všemi uvedenými 
výstražnými obrázky. U každého obrázku byl i text – např. nepovolaným vstup zakázán. 
Podle obrázku jste pak jen vzali vždy 2 písmena z toho textu. 3.6 znamenalo vezměte 3. a 6. 
písmeno z textu pod uvedeným obrázkem.

C2 Morseovka, každý znak pozadu. ..-- tedy znamená Z (v normálním pořadí --..)
D1 9,81 je konstanta tíhového zrychlení, stačilo si tedy obrázek představit jako světlé a tmavé 

kostičky, pokud jste tyto kostičky nechali volně spadnout na spodní hranu rámečku, tmavé 
kostičky vám nakreslili nápis JMENO SOCHY. Pro volné padání skvěle pomohl 
čtverečkovaný papír a překreslení.

D2 V mapě byla zakreslena pozice Telefonní budka, na tuto telefonní budku jsme v uvedených 
časech volali. Pokud telefon někdo zvedl, řekli jsme větu „Text ukrývá běžně užívané 
slovo“, řešením je tedy TUBUS. Volali jsme vždy v přesný čas podle atomových hodin 
(synchronizace přes internet) a vyzvánět jsme to nechali přesně 45 sekund.

E1 Stačilo opsat jméno pomníku letce Jana Kašpara
E2 V textu se nemuselo číst všechno. Nápověda říkala, že Slunéčko sedmitečné mínus dvojčata 

rovná se pět. Pokud jste v textu tedy přečetli pouze každé páte slovo vyšel nový text, který 
říkal: „V parku leží kameny, který začíná stejně jako město původu.“ Štítkem opatřené tam 
byli pouze 3 kameny, z toho Žula pocházela ze Žamberka. Správná odpověď je tedy Žula.

E3 Tak tohle byla skrytá morseovka. Sudá číslice znamenala čárku, lichá tečku, jakýkoli 
operátor (plus, mínus, krát, děleno) byl oddělovač. Závorky tam byli jen k matení,

X1 Stačilo si přečíst ten text. Nic šifrovaného tam nebylo. Byl tam jen popsaný dům, který se 
nachází na rohu u křížení ulic Mandysova, Pod Lipami a Spojilská. Ten dům je tedy tak 
blízko, že ze startu byl i vidět.

X2 To byla šifra, která se mi osobně nejvíc líbila. V lese na v mapě zakresleném místě jste 
mohli na cestě najít provázek. Pokud jste šli podle něho zavedl vás trošku hlouběji do lesa 
dál od cesty. Tam byl mezi stromy opět natažený provázek. Provázek byl uvázaný tak, že 
tvořil písmena. Přečíst jste si tedy mohli slovo VANA.

X3 Pokud si představíte, že máte ty obdelníčky nakreslený na pauzáku a překryjete je přes sebe, 
přímo se vám ukáží písmena IČO. Vyřešit to lze snadno překreslením na čtverečkovaný 
papír. Řešením je tedy IČO restaurace Italia.

X4 Text stačí přečíst jako hada. Začnete v levém horním rohu a pokračujete dolu, doprava, 
nahoru, doprava, dolu, doprava, nahoru...

X5 Doplnili jste podle délky správné pohádky a vyšla tajenka JMENO CHATY. Pohádky byly: 
Krteček, Rychlá rota, Pinokio, Tom a Jerry, Tři muštetýři, Tarzan, Sněhurka, Kráska a zvíře, 
Karkulka, Ošklivé káčátko

X6 V parku památníku zámeček je tento pomník.
X7 Doplňovala se slova, která v rámci řádku vždy tvořila nějakou skupinu. Byly to tyto řady: 

jedna, dva, tri, ctyri, pet, sest, sedm; prvni, druhy, treti, ctvrty, paty, sesty, sedmy, osmy; 
sever, vychod, jih, zapad; jednotky, desitky, stovky, tisice, desetitisice; kovadlinka, trminek, 
kladivko; leden, unor, brezen, duben, kveten, cerven, cervenc; pondeli, utery, streda, ctvrtek, 
patek, sobota, nedele; snidane, obed, svacina, vecere; jaro, leto, podzim, zima



X8 Podle ohybu reky připadají v potaz pouze 2 místa, kde by to mohlo být. Po detailnějším 
prozkoumání fotky, lze vypozorovat i slepé rameno. V levem hornim rohu fotky je navíc 
koupaliště Cihelna. Místo je pak jednoznačné.


