ŠIFROVAČKA PBM – 10.1-11.1.2014
POMŮCKY:
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVXYZ
bez diakritiky
bez rozlišení malých a velkých
na vyluštěnou šifru se jde, pokud není napsáno jinak
šifra, která se neluští, na tu se musí jít

ŠIFRA 1
TAI, LAS, FAT, KLD, OHO, SNO

ŠIFRA 2
LBFD (vždy o jedno navíc vedle)

ŠIFRA 3
KÁMEN, VÍTR, KOLO, LOPATA, MOUKA

ŠIFRA 4
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ŠIFRA 5
Pohádka o vesmíru
Vesmír je nekonečný prostor, kde se nachází mnoho miliard hvězd, planet, mlhovin a
vesmírného nepořádku. Určitá místa ve vesmíru slouží k vyčištění tohoto od všeho tak, že
nezůstane vůbec nic, nastane tedy 100% znehmotnění. Cokoli tam spadne, to zmizí a nelze to
už nikdy získat a najít. Stáhne s sebou vše, co je v okolí do 1 kilometru (přibližně +- nějaký ten
metr)

ŠIFRA 6
Bájná hora, nákupní centrum, skupina

ŠIFRA 7
25 2 24 20 5 3 14 15 19 20

ŠIFRA 8
LZ DBRNUV LUXRKV

ŠIFRA 9
Viróza, tekutina, major, autobus, koleno, objímání stromů, Vysočina. Nic z toho raději nechtějte
vidět.

ŠIFRA 10
Běžec s buzolou našel zanechané jehně.
Předseda bleskově požvýkal čínskou potravinu.
Severští obyvatelé zaznamenávali do velké naučné knihy výbuchy obyvatel okolí Nilu.
Kamarád Bolka chytal zrezivělé zvíře zbraní Robina Hooda.

ŠIFRA 11
Mrkev, ovesné vločky, ryba, uzenina, jogurt.

ŠIFRA 12
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ŠIFRA 14
VkutináchseříkámístnímuprostorupodobcíOdranec.PohledemzOdrancejeviděttakédoPolska.Kdy
sitamžilajakásiBabkakterápocházelazRabuňky.JejístrýczeVříštědoceladostpilavěčněchodildomů
podobraz.Babkapravila,žeužnikdyhonechcevidět.KdyžtostrýcslyšeltakseradějiodstěhovaldoLíšn
éabymělužkonečněpokoj.Babkanalezlapozdějitaképokojaletoužjejinápohádkakterávásnemusívů
beczajímat.

ŠIFRA 15
187 metrů, skokanský můstek, 10 Kč, sebevraždu nedoporučujeme

ŠIFRA 16
Londýnský anarchista naboural octávii, nestihl evidentně brzdit, rozhodně ale troubil.

ŠIFRA 17 a 18
Adam i Eva jsou prvními lidmi prvního, původního stvoření, kteří stojí na začátku jak vůbec
stvoření obecně, tak i na začátku jeho pádu a bídy. Proto křesťanská teologie ráda přirovnává
„prvního Adama“ k „druhému, novému Adamovi“, tj. ke Kristu. Kristus totiž, obdobně jako Adam,
stojí na počátku nového stvoření a obnovení vztahu s Bohem, který Adam svým hříchem ztratil.
Už sv. Pavel chápe Kristovu smrt a vzkříšení jako nové stvoření.
Z toho jasně plyne, že Eva je zcela zbytečná. Adam byl pohledný mládenec, čestný slušný,
ovládal dobře práci s počítačem, zkrátka se stojí za to s ním seznámit. Eva na něho vlastně
zbyla. On ji nikdo totiž nechtěl. Kdo by ji také chtěl. Byla nehezká, chodila pořád nahá,
odmlouvala a chovala se nevhodně. Proto ji Adam jednoho dne předhodil anakondě, která ji
sežrala. Nikdo nenašel nikdy ani Evu a ani tu anakondu.

ŠIFRA 19
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vezmi malé sluchové orgány (bez "O")
tady/zde zahálej
východní symetrála
kus ledu končící na bé
vlastnil (s tvrdým)
opak zadkoručce
jednotka chůze o déle
spoj lepidlem i "C"
zemři v plamenech (s čárkou na začátku)

xxxx_
x_xxxxx

zrakový orgán u „N“
vevnitř „X“ nálev z okurek

ŠIFRA 20
V jednom malém království mají panovníka, kterého máloco udrží doma. Král Vilém (Jan
Čenský) s královnou Olivií (Tereza Kostková) jsou stále na cestách. S velkorysostí sobě vlastní
přenechávají vládu nad říší královské radě, ve které hlavní slovo mají rádcové Ferenc (Miroslav
Vladyka) a Lorenc (Jiří Lábus). Jejich hlavním zájmem je vypisovat čím dál častěji nové daně,
jejichž prostřednictvím získávají stále větší příjmy do vlastní kapsy. Jediný, kdo je schopen jakž
takž ochránit práva obyčejných lidí, je loupežník Karaba (Ondřej Vetchý), který přepadá výběrčí
daní a nespravedlivě vybrané peníze zase vrací původním majitelům. Loupežník Karaba také
občas mluví sprostě a nadává, ovšem jen v rámci pohádky pro děti, takže to nikoho neurazí.
Ve stejnou dobu se královským manželům narodí syn Jakub a v rodině Karaby dcera Anička.
Karaba v tu chvíli uloží své loupežnické „nádobíčko“ včetně staré bambitky hluboko na dno
velké truhly a vrátí se ke svému původnímu hrnčířskému řemeslu. S výchovou dcery mu
pomáhá teta Libuše (Zuzana Fialová). Pro nás diváky je Libuše zároveň vypravěčkou, která
svým komentářem rámuje celý příběh. V něm své role sehrávají i další typické postavy – písař
(Luděk Sobota), generál (Otmar Brancuzský), kuchař Frit (Petr Štěpánek), hospodyně Hedvika
(Vilma Cibulková), dvorní fiflena Kornélie (Jana Janěková), řezník (Martin Zounar), květinářka
(Markéta Zehrerová), zelinář (Jan Musil), perníkář (Jiří Ployhar) a další postavy z šlechtického
prostředí i z vesnice pod hradem.
Tušíte správně, že obě děti se později, na prahu dospělosti setkají. Poměry v království se
mezitím stále víc komplikují. Ke slovu se znovu dostane loupežníkova bambitka, která
napravuje zlodějinu královských rádců. Následník trůnu vyrůstá z dětské naivity a postupně
odhaluje, jak to v jeho zemi chodí. Uvědomuje si, jak mnoho bude napříště záležet na jeho
vlastní odpovědnosti a jak velký význam pro něj bude mít ta, která by měla být příští
královnou…
Je jasné, že tuto pohádku tento víkend neuvidíte!

ŠIFRA 21

ŠIFRA 22
Kdo a co vás uvítá v cíli letošní Jizerské padesátky?

Cíl šifrovačky
Na dosažených kontrolách najdete kódové označení, které si opíšete nebo zapamatujete.
V chatě ve Vříšti (v cíli) pak obdržíte transpoziční dešifrovadlo, kterým převedete získané kódy
do slov. Vyhrává tým s největším počtem slov. Při rovnosti počtu slov rozhoduje lepší dosažený
častýmu.

