
 

 

 

 

 

Milí účastníci, 

kolikrát jste již přemýšleli nad tím, koho z kamarádů si 
vezmete do týmu na šifrovací hru? Počet hráčů v týmu je 
omezený a někdy se vám může stát, že namísto pomoci je 
naopak některý člen v týmu naprostou přítěží. Nejen že 
neluští, ale dokonce kecá tak blbě, že od zdárného luštění 
odradí zbytek týmu. Někteří zkušení hráči jsou zase sólisti 
a celá akce probíhá tak, že sbalí šifru, chvíli do ní koukají a 
pak jen řeknou:  Tudy! Táhnete se pak nocí bůhví kudy a 
ono to tam pak skutečně i je! 

V našem týmu Záškoláci máme čtyři skvělé hráče Andreu, 
Ctibora, Ivana a Martina. 

Ivan jako jediný nosí z týmu nůžky, takže pokud je něco 
potřeba stříhat, přijde právě jeho chvíle. Andrea s nimi 
zase umí zacházet, takže společně tvoří sehranou dvojici. 
Ostatní jen zevlují okolo. 

Jsou ale i chvíle, kdy jsou někteří naprosto nezvladatelní. 
Pokud se jedná o osmačtyřicetihodinovku, pak jediným 
tahounem je Martin. Ctibor a Ivan neustále podlamují 
morálku týmu, že hlásí, odkud  jede nejbližší vlak domů, 
případně nadávají, v jaké že jsme to prdeli bez civilizace. 

Zato pokud se jedná o internetovou hru, pak tvoří 
výbornou dvojku Martin a Ivan, která nejen že má to 
nejlepší IT vybavení, ale dokáže ho i patřičně ovládat. Zato 
Ctibor rozbil vzteky klávesnici, když nemohl přijít na to, jak 
napsat zavináč, a Andrea vylila do klávesnice kafe. 

Když bylo jednou na Svíčkách v šifře ASCII, tak by to 
Martin se Ctiborem i dali, nebýt Andrey, která jim jejich 
úsilí zkazila, protože se neustále ptala na číslo 42. 

Martin luští vlajkovou abecedu zpaměti, Ivan sice 
s manuálem, ale stejně rychle. 

Andrea umí átbaš. Když chtějí ostatní pomáhat, tak 
alespoň zapisují. 

S morseovkou je to jinak. Andrea umí první třetinu 
abecedy, Ivan druhou a Ctibor třetí. Bohužel Martin si 
plete tečky a čárky, takže to skončilo opět bez medaile. 

Naštěstí tým drží nad vodou dvojice Ivan a Martin při 
sčítání písmenek. V jejich rychlosti je nikdo nepředežene a 
zvlášť tehdy, když jsou na to sami dva. 

Ivan se osvědčil i při skládání jakéhosi patvaru. 
Půlhodinová práce vzala ale za své poté, co Ctiborovi 
jeden exemplář spadl do kanálu a Andrea druhý rozsedla. 

Vyhráli jsme ale zimní šifrovačku Palapeli, kde nastala 
dokonalá souhra všech čtyř. Alespoň že tak. 
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