
Tak jsme se zase po roce vydali do ciVilizace. Jelikož náš tým existuje teprve druhým 
rokem, tak se nám ta část v civilizaci zatím trochu vyhýbá, ale oproti loňským Klánovicím to 
mělo k názvu hry asi blíže. Příroda je ale stejně lepší, jen s tím názvem už to nějak nesedí. 
 
Při skládání týmu se snažím prosazovat účast začátečníků, chci šifrovačky ukázat více lidem 
a navíc loni nás to bavilo i ve třech a nedopadli jsme špatně. Letos tedy nakonec jdeme ve 
složení já, Míša, Petr a přidají se k nám relativní nováčci Markéta (HI 2) a Kuba (HI 1). 
Statek nás symbolicky nasazuje na loňské umístění - 27, podezříváme Toma Kuču, že 
nahradil algoritmus prostým zkopírováním pořadí z minulých let. Navíc jsme nasazení 
hrozně vysoko, což je ale asi tím, že to přes 40 týmů nerozpoznalo, třeba se to časem ještě 
změní.  
Na předstartovní šifru nemám čas, kvůli předmíchaným šifrám, takže na ni jen zběžně 
mrkneme v poslední den odevzdání s Míšou a všímáme si barev duhy odspodu, dvou řádků 
značek a dvou řádků duhy, takže zkouším morseovku na všechny způsoby kromě 
správného, jelikož obě naše pozorování jsou jen náhody (čti trojan). Snad na hře budou 
lepší šifry. 
 
Na startu vyzvedáváme popis systému hry - budeme cestovat z pravěku do budoucnosti. 
Nechápeme, jak se po dvaceti letech za šifru zvládneme dostat z roku 10000 př. n. l. do 
budoucnosti, ale to se časem ukáže. Já ještě vyzvedávám od Lipči svoje desky, které se 
minulý víkend zaMíchaly jinam, díky. Start! Orgové si svolali všechny týmy k sobě jen aby 
jim řekli, že vlastně nic nechtějí a ať začneme. Trochu mi to připomíná náš start Zkratky, kde 
to málem udělala Meggy taky. Otevíráme startovní obálku a zjišťujeme, že neumíme mluvit a 
smíme jen vydávat divné zvuky. Modlitba hechehihuháááhůůůchohíííchhihíííhůůůchháááh je 
toho důkazem. Chvíli špatně interpretuju zadání, ale Míša mě naštěstí opravuje. Děláme 
kraviny a vydáváme u toho divné zvuky. Některé týmy více, některé méně a tak slyším i věty 
jako “My potřebujeme aúúúú nebo *mávání rukama*, co vy?” Každý si ten zákaz mluvit 
vyložil jinak no. Odcházíme jako třicátí šestí, ale v takovém davu, že je to vlastně jedno. 
Vysvětlujeme nováčkům, že plánujeme trochu soutěžit s týmem Jméno není priorita, kde 
jsou naši kamarádi Meggy, Pali a Týna. Nevíme, jestli oni soutěží s námi, ale to je jedno :D 
 
Na první druhou šifru jdeme spolu s dalšími xy týmy přímo za šipkou, takže někteří členové 
trochu prostestují. Chvíli prosazuji, že chci věci zalévat a tak kytka poroste a bude sbírat 
písmenka. Petr naštěstí nadhazuje barvy duhy a Míša k tomu po chvíli doplní i správný 
princip. Já bych do toho vejral ještě dlouho, tráva ve tvaru pravé ruky je divná. Odcházíme 
devatenáctí.  
 
Třetí šifru překreslujeme do jedné šachovnice. Naštěstí obsahuje enko a tak mě vlajky 
trknuly prakticky hned, barevní lidé a zbytek šifry už je pak pohoda. Chvíli si říkám, proč 
máme jet na Anděl, o chvilku později si vzpomínám na letošní antihaluzící systém “hledej 
všude slova kód nebo heslo, do mapy koukat nemusíš” a zadávám. Stále devatenáctí.  
 
Při přesunu na čtyřku stahujeme jedno místo v pořadí, bohužel na luštění dalších pět 
ztrácíme. Střídáme Jméno není priorita pod stromem, kde se evidentně luští dobře. Markéta 
si všímá “Lucie noci upije” a další pranostiky máme rychle, ale dopsání zbylých jmen moc 



nesedí. Bodejť by jo, když zbytek šifry nejsou pranostiky, ale patroni. Nevadí, z Markéty, 
Lucie, Medarda, Jiřího a Valentýna už uhádnu tajenku a zadávám.  
 
Na pětku dorážíme přes zákaz vstupu střežený kamerovým systémem, volám to radši 
Dominikovi, ať o tom orgové vědí. Protijdoucí místní pán nám naštěstí ochotně sděluje, že 
se tam normálně dá projít. Kuba s Petrem mi mezitím hlásí heslo z prvního bonusu. 
Vyzvedávám piškvorky a chci je dohrát doplněním pátých. Vzpomínáme s Petrem a Míšou 
na Podzimní piškvorky. Kuba chce číst morseovku ale vychází nám nesmysly. Po doplnění 
dalších symbolů ale Kuba vytrvá a čte “kód je”. Pak už se chytíme a doplníme posledních 
pár symbolů a můžeme dál. Skok z 26. na 13. místo, pěkně! Koukáme ale, že Meggy je 
šestá, to bychom měli přidat :). 
 
Na šestce se smějeme, že na každém stanovišti potkáváme orgoMirka a že je musíme 
předběhnout, za odměnu dostáváme bonbóny. Vyfoťte to někdo. Hele barvy duhy. Hele 
některé jsou slepené. Hele sedmičkovka. Kubo, máš tu fotku? Tuňák? Tučňák? Dobrý, 
nepotřebujeme fotku, jdeme dvanáctí.  
 
Na přesunu přes kopec místo okliky po menším stoupání získáváme další dvě místa a 
konečně předháníme orgoMirka. Brailla čtu hned, ale nápovědu špatně interpretuji, takže 
zkouším přehazovat tečky jen v rámci řazení uvnitř písmenek podle počtu konců vločky. Petr 
po chvíli spočítá jednotlivé možnosti a upravuje můj postup tak, aby byl hezký a hlavně 
fungoval. Já s Petrem luštíme zepředu, ostatní zezadu a možná i díky tomu stahujeme další 
místo. Jen bych si měl přestat plést E a I, když už se to snažím naučit bez pomůcek, ale kod 
z neserka byl aspoň vtipný. 
 
Po cestě předháníme jeden tým, takže vyzvedáváme osmí. Spojujeme šipky a kreslíme si 
grafiku. Nic moc. Po nějaké době si všímáme divného ohraničení šipek s čísly. Kreslíme si 
na šifru mřížku, protože šipky jsou často ve stejném řádku a sloupci. pořád nic moc. Po 
vyzkoušení dalších X možností grafiky a semaforu se shodujeme, že bychom to mohli 
zkoušet ještě na tolik způsobů, že radši vezmeme nápovědu. Dobře děláme, nápověda 
pomáhá, Kuba vidí kolečko vlevo. Sice kreslíme bez použití ohraničení, ale po vyřešení mi 
zpětně dochází, k čemu to bylo. Odcházíme šestí, překvapuje nás to. Více nás ale 
překvapuje, že podle přehledu jsme první, to je nějaké divné.  
 
Na dalším stanovišti nám Adam konečně naleje zázvorovici, aspoň, že tentokrát zbylo. (mezi 
příchodem jako 47. loni na Möbia nebo sem jako šestí je asi rozdíl, ale Adam sliboval dost 
zásob, tak snad se dostalo na všechny :)) Meggy s týmem prý před chvílí odešli, jsou čtvrtí. 
Bereme ten náš “závod” nějak vážně a mimoděk předháníme i hodně dobré týmy. Zde ale 
bohužel místo ztrácíme, i tak to ale máme za 15 minut, takže spokojenost. Bonusová šifra 
přejmenovaná na chlast ale odolává. 
 
Na desítce vidíme konečně Meggy, hurá! :) Ale je tu řepka, fuj, ať žije alergie. Mezitajenku 
najdu poměrně rychle, ale kreslení vláčků chvíli trvá, takže Meggy zase odchází před námi. 
Jsem rád, že nemusím nic dělat a jen se snažím uhodnout výsledek podle Petrova nákresu 
a moc u toho nedýchat. Dva týmy nás předehnaly, musíme přidat.  
 



Další šifra posouvá nápis civilizace. Po asi dvaceti minutách zkoušení kravin si konečně 
všímám, že Q jde na M v první i čtvrté transformaci, přepisuju nové pořadí abecedy, hádám 
T/E a po upozornění, že posuny jsou celkem 4, dopočítám HESLOJEPOTKAN. Při přesunu 
dál nás udivuje ohromný tepelný rozdíl na hranici města a přírody. Tak velký jsem ho 
nečekal. 
 
Na dvanáctce zdravíme kanonický divisor, který do nedávna vedl. Dle systému luštíme 7 
minut, ve skutečnosti jsou 3 minuty přesun pod lampu o pár ulic vedle a zbytek čtení tajenky. 
Takovéhle šifry se mi líbí a připomínají mi nápovědní šifry z Napalmně. Super! Stáhli jsme ta 
tři místa, co jsme ztratili na minulé šifře a odcházíme desátí. 
 
Cesta vede podél Petrova bydliště, takže se stavuje doma a doplňuje zásoby pití. My zatím 
vyzvedneme Bombermana a přesouváme se pod lampu. Vcelku rychle nacházíme nejlepší 
průchod a na místě výbuchů čteme HESL. Ale co dál? Chceme další průchod? A proč je tam 
ten nápis PEKLO? Hledáme další jednoznačné body, spojující dvě sousední komponenty a 
chceme v nich najít zbytek tajenky. Moc smysl to ale nedává. Po chvíli to ze srandy otáčím, 
jen protože má bludiště sudé rozměry a hele, on je tam zbytek tajenky. Taky mi to moc 
nedává smysl, ale máme to :) Posun na šesté místo nás hodně potěšil, ale Meggy je třetí, 
makáme. 
 
Trochu straším tým, že tu byli dlouho zaseklí skoro všichni. Škrtáme si slova třemi barvami, 
protože některá jsou nějaká rozpadlá a dají se číst až po vyškrtání dalších. Petr spočítá, že 
po vyškrtání všech slov zbude 36 písmen, což je právě rozměr nejmenšího čtverce. Časem 
mi dochází význam slova redukuj a po rychlém přepočítání, že budou sedět rozměry, to 
přepisujeme na pár nových osmisměrek po kategoriích. Výsledná tajenka nám říká, která 
písmenka číst. Odkud ale? Chci číst z jednotlivých tabulek, ale nejde to. Bohužel s Petrem 
špatně interpretujeme spojky “A” a tak to tam rveme úplně špatně. Nápovědu nechceme, 
protože tušíme, že by nepomohla a museli bychom stejně volat. Po projetí asi tří autobusů 
správným směrem nám to naštěstí Markéta opraví a přečte tajenku.  
 
Bus jel před chvílí, takže pěšky zase do přírody. Strašně dlouho dohledáváme (to jste tam 
nemohli dát odrazku?), ale po zadání příchodu jásám - předehnali jsme poprvé Meggy. 
Přesouváme se zpátky k altánu a sedáme na lavičku, Markéta usíná, Míša místy také. Já 
Petrovi diktuji kódy stanovišť, posíláme náboženství, protože se jediné nepoužilo a sedí 
počet písmen. Tak prý ne. Vymýšlíme, co bychom mohli použít ze stanovišť a zkoušíme tam 
dávat slabiky z řešení šifer. Po zjištění, že chybějící náboženství je 0 n.l., doplňujeme čísla 
do letopočtů a naštěstí i přes mou chybu ve čtení tajenky vytrváme a čteme KRDZNISYCEK. 
 
Budíme ostatní a jdeme do teplého cíle...w8, vlastně k nezapálenému ohništi? To se nám 
moc nelíbí, ale aspoň přicházíme do cíle jako sedmí a dostáváme další tři bonusové šifřičky. 
Míša spí, ale mě se líbí planety, takže je (po Petrově nakopnutí že je mám seřadit) doluštím. 
Zpátky před 15. stanoviště, skoro dva kilometry cesty? Vážně? Fuj! Markéta mezitím 
dodělává další sedmičkovku a ta už naštěstí vede na bližší místo. Vyzvedáváme každý svoji 
šifru a vracíme se k týmu. Markéta po čase dodělá zbývající 4bodový bonus a jde 
vyzvednout další. Petr stále marně zírá na alkoholový bonus. V knihovně najdu mezitajenku, 
která nám ale vůbec nepomáhá a spíše mate. Chci přerovnat knihovnu, aby byly knížky 



správně podle katalogu. Šířky mezer mě v tom utvrzují. Poličky ale číslujeme odshora, 
protože pak přesně sedí dvě z nich. Zbylé chci třídit a nejde mi to. Na proužku si někdo všiml 
světlejších částí, ale nevíme co s tím. Fotbalistů máme 25 i po miliontém přepočítání, navíc 
část z nich existuje a část ne. Kuba se loučí a Markéta s Míšou si s námi snad ještě dají 
buřta u konečně zapáleného ohniště (díky pravidlům parku od osmi) a pak prý také půjdou. 
Já s Petrem plánujeme ještě něco zkusit, hrozí nám ztráta jednociferného výsledku.  
 
Opékám si buřtík a jelikož na jednu stranu nevidím, tak ji “trochu” spálím. Kolega z 
vedlejšího týmu navrhuje, ať to sním a pak použiju nedávno vynalezený lék na rakovinu 
(bonus 4). Raději uhelnou část vyhazuji a jdu si opéct další. Po této zdravé snídani jdeme 
opět luštit a Markéta nás mile překvapuje tím, že zůstává, čímž způsobí i neodjetí Míši, které 
se samotné nechce. Obě tedy usnou a my zkoušíme kraviny. Petr naštěstí zvládne odhalit u 
klonování pět částí a po čase doláme binárku, což nás vrací z průběžného devátého na 
šesté místo. Markéta se obětuje a jde pro další bonus. Ten se mi líbí, protože v něm po 
chvíli vidím piko, tera, mega. Tajenku ale nevidíme. Po přesunu do stínu řadíme věty a 
čteme HESL, už zase nám ale chybí O. Navíc nevyužíváme neproporcionální písmo, což se 
ale asi ani nemělo, bylo tam uplně k ničemu. Využívat milionová čísla jako pořadí písmene 
ve větě nás vážně nenapadne a tak hru končíme na sedmém místě. Po zjištění řešení je 
nám jen líto, že jsme nedali chlast.  
 
Vyhlášení výsledků je super, protože se vyhlásí týmy do sedmého místa a potom si jdou 
čokolády rozebrat zbylé týmy hromadně. 
 
Závěrem děkuji orgům za super šifrovačku, šifry byly výborné a hodně nám sedly, trasa také 
pěkná, takže není moc věcí, co vytknout, a ty už byly zmíněny dříve. Také děkuji svému 
týmu a doufám, že si to nováčci užili a třeba s námi zase někdy půjdou, bylo to super!  
 
Na viděnou na after :) Ondra 
 
P.S.: komentáře vítány, čárky za přečtení taktéž (aspoň budu vědět, že to někdo čte :D ) 


