
Odpovědní list – 2. kolo – 15. září 2007

Jméno týmu: __________________________________________________________

Jména členů: __________________________________________________________

Součet věků: __________ Počet minut pozdního příchodu: _________

Čís. Body Řešení

A1 60 Morový sloup – panna Marie – zadání v šifře

A2 60 Zadání v šifře

A3 10 Datum úmrtí známé pardubické postavičky – umístění pamětní desky 
v šifře

A4 35 První latinské slovo nad vstupem do budovy... viz šifra

A5 25 Příspěvek EU pro rekonstrukci ulic Perštýnské a Sv. Anežky 
(přibližně v Kč) – poblíž desky na chodníku je... viz šifra

B1 75 V blízkosti vody hledejte... viz šifra

B2 35 Kostel sv. Bartoloměje – zadání v šifře

B3 40 Dům č.p. 11

B4 90 Průčelí východočeského divadla – počet... viz šifra

B5 50 Zadání v šifře – do 17:00 - Byli jsme tu mi 17.8.07 v 15:57 a teď se 
všichni podepíšem, teď jo?!? (nalezněte nápis a doplňte jména)

B6 40 Zdymadlo – zadání v šifře

B7 40 Automatické mlýny – zadání v šifře

B8 45 Kostel sv. Jana Křtitele – jméno... viz šifra

B9 15 Zadání v šifře

B10 50 Zámek, vstupní portál z nádvoří

C1 60 Hledej symboly na jedné budově, řešením je obec poblíž Domažlic

C2 30 Zadání v šifře

D1 75 Zadání v šifře

D2 80 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

E1 30 Zadání v šifře

E2 100 Zadání v šifře

E3 80 Autor pomníku padlým



Čís. Body Řešení

X1 35 Zadání v šifře

X2 40 Provázek napoví

X3 75 Restaurace ITALIA

X4 40 Poblíž plynové masky na sloupu ... viz šifra

X5 110 Zadání v šifře

X6 25 Doplňte text, který je v obrázku znečitelněn (do 17:00)

X7 85 Hlavní vjezd do nemocnice – umučení zaměstnanci - zadání v šifře

X8 80 Zadání v šifře

Pravidla hry
V průběhu hry můžete projít libovolný počet stanovišť. Můžete projít tři nebo klidně všechny. Ale do cíle, který je na 
mapě označen, se musíte dostavit nejpozději do 18:30:00 (rozhoduje velitelský čas). Za pozdní příchod se za každou 
započatout minutu odečítá 20 bodů. Příchod po 19:00 = diskvalifikace. Počítá se čas odevzdání odpovědního archu.
Správnou odpověď zapiště do odpovědního archu. Za špatnou odpověď se odčítá polovina nominální hodnotky otázky. 
Čísla bonusových otázek jsou označena tučně a podtrženě. Pokud je otázka bonusová, pošlete odpověď také SMS 
zprávou ve tvaru JMENO TYMU - CISLO OTAZKY - ODPOVED na cislo 728 959 242. Pokud bude vaše odpověď 
první, druhá nebo třetí správná získávate navíc bonusové body (100%, 50% a 25% z nominání hodnoty otázky).
Členové týmu se od sebe v průběhu hry nesmí vzdálit na více než 100m. Je zakázána jakákoli komunikace s ostatními 
týmy.  Spolupráce s jinými týmy může vést k diskvalifikaci. Nesmíte použít žádný dopravní prostředek. Pouze pěší 
chůze!  Vyjímku  tvoří  jedna  nepřestupní  cesta  pravidelnou  linkou  MHD města  Pardubic.  Váš  tým tedy smí  jednou 
nastoupit a jednou vystoupit do / z prostředku hromadné dopravy.
Povoleno  je  použití  jakýchkoli  technických  prostředků:  kompas,  buzola,  GPS,  mobil,  PDA,  XDA,  notebook, 
encyklopedie, kalkulačka.
Doporučené pomůcky: čtverečkovaný papír a propiska / tužka, mobilní telefon s funkcí kalkulačky, znalost nebo tahák 
morseovky, jedna 12,-Kč jízdenka MHD na osobu, 15,-Kč
Všechny šifry uvažují  anglickou  abecedou  s  vynecháním dvojitého  W. Abeceda  tedy má  25  písmen a  jsou  to  tato: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
Pokud  jste  s  nějakou  šifrou  zcela  bezradní,  můžete  si  napsat  o  nápovědu  SMSkou  ve  tvaru:  JMENO  TYMU  – 
NAPOVEDA – CISLO OTAZKY na číslo 728 959 242. Nápověda vám bude zaslána do 5 minut. Za celou hru smíte 
použít pouze 3 nápovědy. Cena nápovědy je -50% bodů hodnoty otázky a také ztrácíte možnost bonifikace na danou 
otázku, pokud je bonusová. Nápovědy se poskytují pouze do 17:30.

Obecné rady k řešení šifer1

• v klidu se luští líp než za běhu po rušné ulici
• vždy lze odlišit, co je šifra a v čem ji nemáte hledat 
• brainstorming — každý chrlí nápady, co by to mohlo 

být, nápady zapisujte, hlouposti pak proškrtejte
• nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, 

rozhodují o vašem umístění 
• tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích  morseovka 
• je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (třetí 

vlastnost je oddělení písmen)  morseovka 
• je tam určitých objektů zhruba 26  písmena 

abecedy 
• rozličná četnost symbolů  písmena abecedy 
• frekvence písmen odpovídající češtině  

transpozice (posunutí v abecedě) 

• nic z předchozího  může být grafická šifra - zkus 
v tom uvidět obrázek/text/morseovku 

• zkus odhadnout výsledek
• důležitá může být i práce s mapou 
• pořádně si přečti zadání 
• použij čtverečkovaný papír 
• využíváš opravdu všechny informace? 
• rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky 
• ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých 

podobách skoro v každé hře 
• ještě odhaduj výsledek 
• my v podstatě chceme, abyste to vyluštili
• NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!   

1 Rady k řešení byly z části přejaty ze stránek Proudových krtků - http://krtci.webz.cz
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