Nazdar, jsem obyčejnej chlap, je mi 35 let, jsem z Bubenče, pracuju jako bankovní
úředník, mám ženu Adélu a 2 děti. Žil jsem obyčejnej život plnej vopruzu v práci, kterej se
naštěstí rychle střídal s chvilkami radosti s mojí skvělou rodinou. Poslední dobou ale došlo ke
změně. Život začal být vopruzovej nejen v práci, ale i doma. Rodinná harmonie je v troskách.
Má to jeden jasnej důvod, moje žena chrápe s jinym chlapem. Možná dokonce se dvěma. Nebo
možná se třema…
ŠIFRUJ.CZ uvádí:

Bubenečský čtyřúhelník
Začátek: kdekoliv, hra se odehrává v městské části Bubeneč, Praha 6
Počet úkolů: 7
Délka: 3,0 km
Obtížnost: těžká (objeví se i těžké úkoly, které budou vyžadovat nápady a velmi jasnou mysl,
vzít si po delším přemýšlení nápovědu není žádná ostuda)
Nápovědy: Ano, dostupné na www.sifruj.cz.
Možnost hraní za tmy: Hra je snadnější za dne. Zvládnout se ale určitě dá i za tmy.
Cena: 150Kč (platí se až po hře a platí pouze ti, kterým se hra líbila)
Plaťte převodem:
číslo účtu: 670100-2210126305/6210
variabilní symbol: 4
Princip a pravidla hry:
Vítejte na startu dobrodružné venkovní hry Bubenečský čtyřúhelník v rámci série
ŠIFRUJ.CZ. Celá hra se odehrává v městské části Bubeneč na Praze 6. Hru můžete hrát kdykoliv
si vzpomenete, potřebujete k ní pouze tužku, tuto herní brožuru a možná ještě pár čistých
papírů a pravítko. Čeká Vás několik zapeklitých úkolů. Každý úkol je v podstatě šifra, jejíž řešení
Vás posune zase o kousek dál k cíli hry.
Tato hra není lineární. Jednotlivé úkoly na sebe odkazují následujícím způsobem:
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Cíle hry tedy dosáhnete, pokud objevíte Schránku pravdy. Určitě se vyplatí číst příběh
hry, který Vám může s řešením úkolů pomoci. V samotném textu příběhu, který je psaný
kurzívou, ale nemusíte hledat žádné šifry. Když si v průběhu hry nebudete s některým úkolem
vědět delší dobu rady, můžete využít naší online nápovědu na webu www.sifruj.cz.
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,
které zjistíte ve schránce pravdy (vše velkými písmeny bez mezer a diakritiky). Nezapomeňte
se také podepsat do sešitu vítězů, který též naleznete ve finální schránce.
Příjemnou procházku, radost ze hry a hodně úspěchů Vám přeje ŠIFRUJ.CZ.
Ve všech úkolech je používána následující abeceda:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Pomatujete si, jak vypadal Váš starý mobilní telefon?

SIFRUJ.cz

Znáte záhadný Bubenečský čtyřúhelník?

Bubenečský čtyřúhelník

SIFRUJ.cz

Bubenečský čtyřúhelník

Úkol 1a – Včelda
Musim zjistit, s kým se stýká. Musim toho chalapa najít! Beztak mě podvádí s tím
svým bejvalym spolužákem. Však se mi taky ježí chlupy na celym těle, vžycky když mluví, jak
se spolu tenkrát nasmáli někde na školním výletě. Stará láska nerezaví, co? Parchant, až já ho
najdu, ten něco uvidí! Vždycky o něm mluvila jenom jako o Včeldovi. Nikdy neřekla, jak se
skutečně jmenuje. Včelda, tak blbou přezdívku může dostat jenom někdo, kdo se jmenuje
ještě blbějc. Musím zjistit jeho pravý jméno, tím začnu.
(úkol lze řešit pouze na náměstí mezi ulicemi Wuchterlova, Kafkova a Kyjevská)
Jsem si jistý, že Včelda, pracuje v prodejně nábytku KTC na jednom konkrétním náměstí. Najal
jsem si soukromého detektiva, aby zjistil víc.
Zpráva od soukromého očka:
Zaznamenal jsem celkem 6 podezřelých osob, každá z nich pracuje na jednom z těchto míst na
náměstí mezi ulicemi Wuchterlova, Kafkova a Kyjevská: Cafe Calma, obchod s nábytkem KTC,
Husův sbor, květinářství Metamorphosis, obchod se zdravou výživou Sluníčko a Pivnice u
Zívalů. Jsou to Alex, Robert, Jonáš, Evžen, Gustav a Luboš. Jeden z mužů je plešatý, z ostatních
pěti má každý zcela jinou barvu vlasů.
Dále se mi podařilo zjistit:
Muž, který pracuje v béžovém domě, je vegetarián.
Luboš prodává jídlo nebo pití.
Jonáš neprodává jídlo ani pití.
Plešatý muž pracuje v zeleném domě.
Blonďák Gustav si často dává k obědu kuře v nedalekém fastfoodu.
Místní kněz je zrzek.
Luboš pracuje ve stejném domě jako hnědovlasý muž.
Alex má šedé vlasy.
Muže s pleší lidé oslovují jménem začínajícím na souhlásku.
Jonáš nepracuje na jihozápadní straně náměstí.
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Úkol 1b – Začni u konve
To šlo hladce, stačilo zjistit jméno a hned přesně vim, kde ten chlap bydlí, tady v
Bubenči to tak zkrátka funguje. To že pracuje i bydlí v Bubenči, mi bylo vod začátku jasný,
moje žena sice sveřepě tvrdí, že ho neviděla od střední, tý ale já nevěřim ani pozdrav, už
nějakou dobu ne. No nic, hlavně, že jsem ho našel, snad z něj vymlátim alespoň písmeno…
(úkol lze řešit pouze na místě, kam Vás zavede řešení úkolu 1a)
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Úkol 2a – Lekce češtiny
Moje žena je učitelka, tak je vám asi jasný, že další místo, kde cejtim nějakou levárnu,
je škola. Ty malinký (šmajchl)kabinety přímo sváděj k prasárnám všeho typu. Zaslechl jsem,
že na školu, kde Adéla pracuje, nedávno nastoupil nějakej mladej češtinář. To zní nebezpečně,
to musim prověřit. Asi k němu zajdu na doučování, alespoň zjistim, jak se jmenuje.
(úkol lze řešit kdekoliv)
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_____________________________________________

Úkol 2b – Koule
Hned jak jsem díky bubenečské magii snadno zjistil jeho bydliště, viděl jsem, že tohle
asi žádnej boháč nebude. Na co ten jí proboha mohl sbalit? Na prachy to určitě nebylo, ale
mohlo to bejt na tuhle zajímavou žlutou kouli, tu jen tak někdo nemá, to se mu musí nechat.
(úkol lze řešit pouze na místě, kam Vás zavede řešení úkolu 2a)

Vylezte na prudký svah a pátrejte po malé žluté kouli! Nemusíte chodit příliš do
kopřiv. Hlavně ale nechoďte nikam, kde by vás mohlo něco zajet! Pokud kouli
nenaleznete a nebo v ní naleznete jiný počet předmětů než osm, tak něco není
v pořádku a podívejte se na online nápovědu.
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Úkol 3a – Jedna křížovka
Ve škole jsem se dozvěděl, že ten mladej češtinář nemusí být jediný riziko z tohodle
prostředí. Prý se možná tahá i s jednim šedivym divnym chlápkem, kterej učí trochu jinej
předmět… I toho musim prověřit, i tohle jméno, musím zjistit.
(úkol lze řešit kdekoliv)

odstraňuj invazivní porost
přípravek na čištění zubů
třtinový alkoholický nápoj
vlastnit
vydal krátký vysoký tón
věnuj
medicína
parazitický hlíst
část obličeje
potomek mužského pohlaví
druh květenství
měj strach
vzdušné přemístění předmětu
vtip
zařízení na opravu lodí
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Úkol 3b – Dvě křížovky
Tak jsem tady, v místě bydliště toho posledního parchanta. Zase o kousíček blíž
pravdě. Už brzo budu vědět, kterej z nich má prsty v ničení mýho života. Obávám se
nejhoršího.
(úkol lze řešit pouze na místě, kam Vás zavede řešení úkolu 3a)
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Úkol 4 – Schránka pravdy
Konečně zjistim, jak se věci maj. Nečekám nic dobrýho. Ale aspoň budu vědět, na čem
jsem. Možná si myslíte, že jsem žárlivej blbec. Proč prostě nežiju v klidu dál ve sladký
nevědomosti. Takovej já ale nejsem. Potřebuju znát pravdu ať už je jakkoli krutá. Dík, že jste
mi v tom pomáhali.
(úkol lze řešit pouze na místě, kam Vás zavede společné řešení úkolů 1b,2b a 3b)

Hledejte přímo v centru. Za kamenem na svahu u plotu pod severním koncem
předsazené konstrukce.

