
ZADÁNÍ
KÓDOVANÁ ZPRÁVA

Život mimo zákon není kolikrát žádná sranda. To jsou samý tajný znamení, plížení ve 
stínech a rychlý přesuny. Navíc se každou chvíli něco mění, protože fízlové jsou fakt 
dotěrný. Teď si právě nemůžu vzpomenout, jak že se dešifrovaly tyhle zprávy.

Vaším úkolem je vyřešit alespoň 2 ze 4 šifrovaných zpráv, které jsou ukryté někde 
v prostoru tunelu mezi Vysočany a Libní. Výsledkem každé jednotlivé šifry je jedno
slovo - podstatné jméno.

ČASOVÝ LIMIT NENÍ

ŘEŠENÍ
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Každá chobotnice představovala  jedno písmeno z Braillova písma, měla-li konec 
chapala černý, šlo o plný znak, měla-li jej bílý, šlo o prázdný znak. Heslo UZEL



LIBEŇSKO VYSOČANSKÝ TUNEL

V tunelu se nacházejí dlaždice, vždy 13 v každém řádku. 2 x 13 = 26, což je 
abeceda. Stačilo tedy vepsat na dlaždice abecedu a přečíst dlaždice, které byly 
označené papírovou lepicí páskou. Vyšlo heslo KONVALINKA.



NEPOVEDENÉ BÁSNĚ O MANŽELSTVÍ

Nepovedené básničky opravíme tak, aby se rýmovaly a zároveň byl význam rýmu stejný nebo 
obdobný.  První písmena nových slov nám dají heslo HRDLIČKA.

ŠPINDÍRÁK
Vyčítáš mě, možná právem, že k hygieně je můj přístup laxní.
Že nemám vycíděné zuby, a před vstupem do postele, neočistím své chlupaté nohy. Haksny

NASLADKO 
Kam zavede nás, ženo má, tvá láska k sirupům a džemu?
Ty vrčíš, loupeš, prskáš, drtíš, vaříš dlouho přes půlnoc, višně s kapkou slivovice.  Rumu

BRATRŮM EBENŮM
V hutné atmosféře hlubokého ticha, žijeme den za dnem, úplně bez legrace.
Mrknul jsem na sousedku, už vím, byla to chyba, zanechej, lásko svojí síly ukázky. Demonstrace

UPROSTŘED TÝDNE
Hurá, je středa, čas k promazání naší lásky pantů.
Raduj se muži, kde není vášeň, postačí pouhá kapka kolomazi. Lubrikantu

NÁVRATY
Odbila půlnoc, sahám po domovní klice.
Stojíš tam, nespíš, k přiznání pravdy, užiješ metod vyšetřování. Inkvizice

NEVHODNĚ BRUTÁLNÍ
Základem manželství, u piva vyprávím, je ta tolerance.
Těžko však vysvětlím, proč mám na zápěstí od krve kapičky. Cákance

BABINEC
Chtěli jsme kluka, namísto třetí máme holku.
Plánovat pohlaví, chce víc štěstí, než hledat zlato na Aljašce. Klondajku

KOMPLOT
Už plánuji, jak s naším synem, budeme si říkat, ruka ruku myje.
Až odklidíme drobky pod koberec, a v bytě zavládne mužská bezvláda. Anarchie 



HUDEBNÍ

Z kazeťáku nám hraje smyčka několika hudebních hitů.

Každý hit obsahuje právě jedno slovo, které odpovídá pomocnému slovu v 
morseově abecedě. Najdeme tedy:

Blýskavice
Akát
Trám
Erb
Rarášek
Krákorá
Akát

Výsledné heslo je BATERKA.


