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Hledejte SZ směrem.

Kód stanoviště

TUKAN

Zatímco si můj malý neposedný bratr dnes večer doma spokojeně a vesele hraje se dřevěnou železnicí, já 
jsem se vydala zase po čase na noční šifrovací hru.

Asi tušíte, co si nejspíš o nás hráčích myslí náhodní kolemjdoucí, když vidí, jak v noci ve městě posedávají 
na karimatkách na zemi dospělé děti a luští.

Typický účastník šifrovačky je dobře oblečený pro případ špatného počasí, na hlavě má čelovku, na zádech 
batoh s karimatkou, rybářské křesílko lze považovat za nenápadnou výstřednost hráče.

Na šifrovačku je potřeba si připravit chutnou a výživnou svačinu, třeba rohlík, dietní párek, chleba s 
máslem, se salámem, mrkev, mléčnou čokoládu a horký čaj v termosce.  

Po velkolepém startovním ohňostroji jsme se hned pustili do luštění, nesmíme zmrznout, byla sice teplá 
zima, ale taková noc na začátku jara může být opravdu pořádně chladná.

Zmatené a vysilující pobíhání po nemocnici kolem fotbalového stadionu nám přineslo informaci, že další 
stanoviště je naštěstí daleko blíž, než jsme si představovali, tak hurá na dvojku.

Opravdu je dost zima, tak jsme první těžší šifru šli luštit k mému strýčkovi, starému mládenci, který bydlí 
nedaleko na Schodové ulici v malém ale útulném bytě.

To jsme ale neměli dělat, strýček je sběratel zbraní, hned nám ukazoval prý bezpečnou zbraň ze své sbírky 
pistolí z předminulého století a nadšeně k tomu vykládal.

Když jsme konečně odešli, viděli jsme týmy ještě sedět v Lužánkách, zdravili nás se smutnými úsměvy na 
tvářích, to jim teda nezávidím, zakysnout na takové bláznivé šifře.

A jéje, na trávu v parku se mi vysypalo celé balení čokoládových bonbónů, to je škoda, no nevadí, vždyť je 
to čistá špína, tak to trochu ofoukám.

Strašně hodná paní na zastávce trolejbusu nám ochotně poradila, jak se co nejrychleji dostaneme na další 
stanoviště, musíme někoho předběhnout i při přesunu, když jsme rychle luštili.

Když jsme doběhli na další stanoviště, tak nám smska oznámila dobrou zprávu, že jsme předběhli čtyři 
týmy, no, bylo to očekávané překvapení, byli jsme fakt dost rychlí.

Na Svíčkách se mi rozbila přezka na batohu, takže luštím v permanentním provizoriu, batoh mám svázaný 
provázkem a nerada z něj vytahuji věci, musím si koupit nový.

Teď jsem ale psací potřeby raději vytáhla a větší polovinu tajenky máme vyluštěnou, než bys řekl švec, tak 
rozkládáme mapu a hledáme, kam si to namíříme dál.

Šifrovačky nejsou nudná zábava, jak by si mohl myslet někdo, kdo šifrování nikdy nezkusil, schválně na 
nějakou hru s kamarády běžte a uvidíte, jaké dobrodružství můžete zažít.

Ani déšť, zima, nevyspání, chaotická organizace nebo zákys nás neodradí od toho, že si hru výborně 
užijeme, rádi na ni vzpomínáme a těšíme se zase někdy příště.


