Mezi námi techniky
Začátek: křižovatka ulic Evropská a Šolínova, Dejvice, Praha 6
Počet úkolů: 5
Délka: 2,5km
Obtížnost: těžká (objeví se i těžké úkoly, které budou vyžadovat velmi jasnou mysl, možná
budete potřebovat i nápovědu)
Nápovědy: Ano, dostupné na www.sifruj.cz. Heslo pro nápovědu zadávejte velkými písmeny
bez mezer a diakritiky.
Možnost hraní za tmy: Hra je snadnější za dne. Zvládnout se ale určitě dá i za tmy.
Cena: 125Kč (platí se až po hře a platí pouze ti, kterým se hra líbila)
Plaťte převodem:
číslo účtu: 670100-2210126305/6210
variabilní symbol: 3
Princip a pravidla hry:
Vítejte na startu dobrodružné venkovní hry Mezi námi techniky v rámci série ŠIFRUJ.CZ.
Celá hra se odehrává v dejvickém kampusu. Hru můžete hrát kdykoliv si vzpomenete,
potřebujete k ní pouze tužku a tuto herní brožuru. Čeká Vás několik zapeklitých úkolů. Každý
úkol je v podstatě šifra, jejíž řešení Vás posune zase o kousek dál k cíli hry. Každá šifra se řeší
samostatně a každá jinak. Všechny úkoly však mají jedno společné: vyřešit jdou až na
konkrétním místě, na které Vás zavede řešení úkolu předcházejícího. Pokud chcete hru dohrát,
nezbývá Vám tedy nic jiného než postupně projít všechna herní stanoviště a vždy rozluštit
jejich tajemství. Při řešení jednotlivých šifer nezapomeňte, že důležitý může být i název
daného úkolu. Začněte na křižovatce ulic Evropská a Šolínova, na samém začátku Šolínovi ulice,
přímo u jednoho z výlezů ze stanice metra Dejvická.
Když si v průběhu hry nebudete s některým úkolem vědět delší dobu rady, můžete
využít naší online nápovědu na webu www.sifruj.cz. Pro přístup k nápovědě budete muset
zadat heslo (vše velkými písmeny bez mezer a diakritiky), ale s tím už si poradíte…
Pokud projdete celou hru až do samotného konce, nezapomeňte se pochlubit
komentářem v Síni slávy na www.sifruj.cz. Pro přístup do Síně slávy budete muset zadat heslo
v podobě tajenky z posledního úkolu hry (vše velkými písmeny bez mezer a diakritiky).
Příjemnou procházku, radost ze hry a hodně úspěchů Vám přeje ŠIFRUJ.CZ.
Ve všech úkolech je používána následující abeceda:
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V některém z úkolů se Vám může hodit i speciální Kampusová abeceda:
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Mapový podklad:
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Úkol 1 – 1380 metrů na rozehřátí
Stojíte na křižovatce ulic Evropská a Šolínova, na úplném začátku Šolínovy ulice
u jednoho ze vstupů do metra. Jděte asi 80 metrů rovně po levém chodníku
Šolínovy ulice. Dále odbočte vlevo do ulice Zikova. I zde zvolte levý chodník. Na
další křižovatce se dejte vpravo do Studentské ulice, kterou procházejte po jejím
pravém chodníku. Až přijdete k ulici Technická, odbočte vlevo a držte se na jejím
levém okraji. Hned, jakmile to bude možné, odbočte opět vlevo do ulice
Thákurova. Pokračujte po levém chodníku této ulice asi 160 metrů. Ještě před
křižovatkou s ulicí Zikova odbočte vpravo na parkový chodník a jděte po něm asi
40 metrů tak, abyste měli pomník kardinála Berana blízko po vaší levé ruce. Pak
odbočte znovu vpravo a vracejte se zpět po širokém chodníku v parku I
Gándhíové. Pokračuje rovně asi 350 metrů, až dorazíte k ulici Bechyňova. Zde
odbočte vpravo a jděte po pravém chodníku. Hned po asi 40 metrech jděte mírně
vpravo a diagonálně projděte celý parčík před Národní technickou knihovnou. Až
dorazíte k ulici Studentská, zabočte doprava a ujděte posledních asi 110 metrů
po pravém chodníku této ulice. Měli byste teď stát uprostřed křižovatky ulic
Studentská a Technická.
Zde našich 1380 metrů na rozehřátí končí. Pokud jste kromě těla rozehřívali i
mysl, tak už určitě víte, kde se bude řešit úkol číslo 2.
heslo k nápovědě: číslo městské
části, ve které se nacházíte
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Úkol 2 – Babička
Stav se už konečně za tou babičkou! Hodně toho od tebe potřebuje.
-

Oprav jí kombajn, co má ve stodole!
Postav jí plot okolo chalupy!
Půjč jí nějakou pěknou knížku!
Popovídej si s ní o Bohu!
Poraď jí, kterým prostředkem má vyčistit koupelnu!
Navrhni jí na zahradě altán ve stylu manýrismu!
Zařiď jí falešný studentský průkaz!
Vyzvedni její pravnučku ze školky!
Pomoz jí elektrifikovat chalupu!
Vyrob jí lék na spaní!
Ukaž jí, jak se může na internetu podívat na zprávy!

A až to všechno vyřídíš, babička ti dá knedlo-zelo-vepřo, které pro tebe
uvařila. Dej si ale pozor, až se tě zeptá, kolik chceš knedlíků!
objednáš si:
3
5
6

dostaneš:
o dva víc, kdyby ti měla dát jen tři, tak
by to ani nemusela vařit
třikrát tolik, protože jsi jak reklama na
bídu
dvakrát tolik, beztak už ses pořádně
nenajedl, ani nepamatuješ

9

tolik, kolik sis řekl

10

dvakrát tolik, nemusíš se přece
upejpat
o čtrnáct víc, svojí objednávkou jsi dal
najevo, že máš velkej hlad
o dva míň, podívej se, jak seš
vypasenej

11
13
14

tolik, kolik sis řekl

15

o čtyři víc, vždyť by jí to zbylo a co
ona s tím potom bude dělat

heslo k nápovědě: název univerzitní
mateřské školky ČVUT
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Úkol 3 – Pohledy
zepředu:

zezadu:

heslo k nápovědě: příjmení muže,
jehož velká socha se nachází blízko
místa, na kterém se právě nacházíte
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Úkol 4 – Miss Kampus
Jako každý rok i letos celý dejvický kampus netrpělivě očekává výsledky soutěže
Miss Kampus.
Jaké že máme letos uchazečky?
foto:

barva:
o své účasti
v soutěži řekla:

Oranžová
Myslím, že pravá Miss Kampus by neměla být jen krásná.
Stát se Miss Kampus - to je velká zodpovědnost.

foto:

barva:
o své účasti
v soutěži řekla:

Fialová
Moc bych chtěla vyhrát. Každý přece musí vidět, že jsem ze
všech kandidátek jednoznačně nejkrásnější.

foto:

barva:
o své účasti
v soutěži řekla:

Červená
Já vlastně na tyhle soutěže ani moc nejsem. Pokud
náhodou vyhraju, určitě předám titul mému manželovi.

(zadání úkolu pokračuje na další straně)
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Pravidla soutěže jsou stejná jako každý rok. O Miss Kampus rozhoduje
propracovaný bodový systém:
_________________________________________________________________
první dojem:
nejfialovější z kandidátek získá 1 bod
vzdělanost:
kandidátka, která to má z místa svého výskytu nejblíže do knihovny, získá 1 bod
oblíbenost v kolektivu:
kandidátka, která se vždy vyskytuje uprostřed, získá 1 bod
vzhled:
kandidátka, která je vybavena nejdelší řadou prosklených otvorů, získá 1 bod
každá kandidátka vybavená žebříkem získá 1 bod
_________________________________________________________________
A je rozhodnuto!
Titul Miss Kampus nakonec získává:

heslo k nápovědě: přesné znění
tajenky předchozího úkolu
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Úkol 5 – Poslední úkol
REKTOREM→STŘEDISKO
JMENOVAL→SEMINÁŘE
JMENOVAL→ KANONIZACI
REKTOREM →STŘEDISKO
STŘEDISKO→KANONIZACI
KANONIZACI→SEMINÁŘE
SEMINÁŘE→REKTOREM
REKTOREM →STŘEDISKO
REKTOREM →KANONIZACI
KANONIZACI→SEMINÁŘE
REKTOREM →STŘEDISKO
REKTOREM →SEMINÁŘE
JMENOVAL→ODJEZD
STŘEDISKO→KANONIZACI
SEMINÁŘE→REKTOREM
REKTOREM→STŘEDISKO
STŘEDISKO→KANONIZACI
REKTOREM→STŘEDISKO
JMENOVAL→ODJEZD
SEMINÁŘE→KANONIZACI
REKTOREM→STŘEDISKO
REKTOREM→SEMINÁŘE
SEMINÁŘE→ODJEZD
ODJEZD→JMENOVAL
JMENOVAL→KANONIZACI
REKTOREM→BEZPEČNOSTÍ
BEZPEČNOSTÍ→SEMINÁŘE
BEZPEČNOSTÍ→ZASLOUŽIL
heslo k nápovědě: název ulice za
Vašimi zády
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