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Babicova šifra

V následujícím textu nehledejte šifru:

Milí hráči, 

vždy jsme chtěli na NaPALMně nějakou netradiční šifru. Například takovou, kterou od nás nedostanete a 
budete si ji muset nejdřív vyrobit sami! Máte štěstí. Čtvrtá šifra tohoto ročníku je přesně taková a zatím 
neexistuje. Podle následujícího návodu si ji však jistě všichni snadno vyrobíte. Výsledkem bude prostorová, 
dynamická a akustická šifra. Jejím řešením je devitipísmenné slovo, které zadejte do systému a dozvíte se 
polohu dalšího stanoviště.

Návod na výrobu šifry

K výrobě šifry budete potřebovat minimálně dva členy vašeho týmu. Jeden bude statický, říkejme mu A, a druhý 
bude běhat, říkejme mu B. Jako A vyberte ideálně Slováka. Pokud Slováka v týmu nemáte, vyberte někoho, 
kdo umí slovensky. Pokud ani nikoho takového v týmu nemáte, stačí, když vyberete někoho, kdo umí slovensky 
pár slov. V případě nouze použijte kohokoli z týmu. Jako B se hodí ideálně někdo dalekozraký s brýlemi. Pokud 
nikoho takového nemáte, zvolte toho, kdo se neumí vyjadřovat jednoduše a při svém vyjadřování často používá 
dlouhá souvětí. Pokud ani nikoho takového nemáte, zvolte toho, kdo rád běhá. Bude dělat spojku mezi hráčem 
A a orgem.

Hráče A postavte na vhodné místo a vytvořte kolem něj kruh. To proto, aby se nemohl přemísťovat. V kruhu 
bude stát po celou dobu existence šifry. Zvolte takové místo, aby dobře viděl. Místo s rozhledem na všechny 
strany je ideální. Obecně platí čím lepší rozhled, tím lepší šifra, proto rozhledem nešetřete. Pokud budou 
všechna místa s dalekým rozhledem obsazena, umístěte hráče A tak, aby pořád viděl pohyb hráče B. 
K vytvoření kruhu a ohraničení hráče A použijte ideálně šamotové cihly. Pokud žádné šamotové nemáte, 
použijte cihly obyčejné. Pokud ani ty nemáte, použijte kameny nebo drny. Hráči A nanoste do kruhu nějaká 
polena. Pokud nemáte polena, použijte větve. A pokud nemáte větve, použijte suchou trávu. V žádném případě, 
ale nic nezapalujte! Nezapomínejte, že v kruhu stojí hráč A, kterého budete minimálně do vyluštění šifry ještě 
potřebovat. 

Parametry další části šifry nechejte stanovit hráče B. Ten bude svým pohybem rozhodovat o kvalitě šifry a sám 
nejlépe zná své fyzické možnosti a schopnosti. Zejména jej nechejte určit vzdálenost, která se mu zdá ta pravá, 
a ať stanoví kolem hráče A ještě jeden větší kruh. Ten křídou vyznačte. Když nemáte křídu, použijte klacek a 
když nemáte klacek vyryjte kružnici patou. Pro zdůraznění kružnice a zajištění její viditelnosti z pozice hráče A 
použijte zbývající hráče. Pokud nemáte dostatek zbývajících hráčů, nahraďte je čelovkami nebo čímkoli, co 
velký kruh lépe zviditelní. 

Když máte vytvořeny oba soustředné kruhy, k dokončení statické části šifry zbývá už jen drobnost. Je třeba 
najít orga, ke kterému bude hráč B chodit pro informace. Ideální je samozřejmě hlavní org. Pokud v okolí 
žádného hlavního orga nemáte, použijte orga pomocného. Když v okolí nemáte ani hlavního, ani pomocného 
orga, použijte místo nich třeba pařez nebo cokoli jiného, co vám orga připomíná. Klíčové je, aby byl org mimo 
vaše kruhy. Jen tak máte zaručeno, že dynamická část šifry bude fungovat správně.

Dynamickou část šifry vytvoříte takto. Hráč B začíná poblíž hráče A, který mu řekne: „Choď za orgom a spýtaj 
sa, či sme šifru dobre zrobili.” Hráč B se vydá k orgovi. Ve chvíli, kdy překračuje hranici velkého kruhu, hráč A 
se na něj upřeně dívá, jakoby ho chtěl očima propíchnout, a zakřičí: „Teraz je riešenie jasné.” a když hráč B 
dorazí k orgovi a než se stihne na cokoli zeptat, zavolá na něj hráč A: „Poď späť, riešenie už poznám, šifra 
funguje.” B poslechne a jde zpátky do středu kruhu. Ve chvíli, kdy překračuje hráč B hranici velkého kruhu, 
zvolá hráč A sledujíce hráče B: „Jasné, to je ono, prečo ma to nenapadlo skôr.” a plácne se do čela. Jakmile 
hráč B dorazí zpět do středu kruhu, hráč A  se zamračí a smutně odpoví: „Hmm, nejako sa to stratilo. Vieš čo, 
choď sa opýtať ešte raz.” A vše se může zopakovat. Přesuny provádějte nejkratší cestou. Pokud nejkratší 
cestou jít nemůžete nebo z jakéhokoli důvodu nedokážete, choďte cestou delší, zkrátka choďte si kudy chcete. 
Chození ještě nikomu neuškodilo a ani šifře neuškodí. Navíc se hráč B aspoň zahřeje. Počet návštěv u orga 
omezen není. Orgové NaPALMně jsou trpěliví, a to zejména pokud vás obsluhuje pařez.

Věříme, že šifru vytvořit podle našeho návodu zvládnete všichni, a přejeme hodně zdaru i zábavy při jejím
luštění!

Řešením šifry je heslo. Po odeslaní zprávy RES se dozvíte polohu dalšího stanoviště.
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