KP 2021
0 Rozcvička
Rozcvičovací šifra nám problém nedělá, jen nás překvapuje, o jakých
nových sochách na Vysočině nevíme 😊. Ale virtuální geografický přítel
mapy.cz nezklame (a to ještě netušíme, že to rozhodně není naposled).
1 Infantilní (start; 29. 12. 2021 9:10)
Druhý oblíbený typ kódování padl hned na startu (co asi bude dál?), takže
se celkem rychle vydáváme s mňaučením v uších na dlouhý přesun
zasněženou Vysočinou…
2 Krátká (10:02)
Takové šifry nemáme rádi, chce to nápad. Zdenča chce jít na Fryšavský
ledovec, ale naštěstí u něj není rozcestník 😊. Po chvíli neúspěšného
počítání ve snaze dostat ze tří slov kótu nižší než 9 skal zapíná Osin
virtuálního geografického přítele a máme jasno, jen nás opět trochu děsí
ta vzdálenost… že jsme si nevzali ty lyže… ale zase citelně taje, a kdo by
se patlal s klistrem, že?
3 Bludná (11:22)
Princip je nám hned jasný. Po chvíli vlastního snažení musíme uznat, že ve
zpěvu máme mezery. Není čas na hrdinství, takže raději nejdřív googlíme,
a pak zpíváme. Heslo vyjde přesně. Ale nám to nějak nedochází. Až
s opětovným použitím virtuálního geografického přítele se plácáme do
čela, neboť jsme si nedoplnili diakritiku 😊.
4 Čtvercová (12:51)
Na tuhle šifru se Zdenča těšila od té doby, co ji s pečlivostí podlepovala a
stříhala. Vesele tedy skládáme. Ale kde je ta vzdálenost? Aha, tak pro
velký úspěch ještě jednou, s jiným kódováním (tohle tady ale už bylo…
nevadí, tím lépe pro nás).
5 Dvojtažka (13:47)
Oj, v téhle hře nejsme úplní přeborníci. Škoda, že jsme s sebou nevzali
Zuzanku 😊. Po několika nezdařených pokusech zjišťujeme náš tradiční
problém – zaměnili jsme krále s královnou… po změně cíle dáváme mat
celkem rychle. Ale co dál? Sčítáme, posouváme, no a pak si teprve
poodstoupíme a konečně vidíme 😊. Další výživný přesun…
6D Tabulka (14:59)
Ač opět padla mlha, ještě je světlo, takže se pouštíme do drsné varianty.
Tabulka nám nedělá problém (tohle že je drsná? Štěstí pro nás…) a
posouváme se dále, přičemž odoláváme pokušení zajít k orgům na kafe
😊.

7D Klikyhák (15:38)
Zapadlí do sněhu čteme klikyhák a podivujeme se, jsme-li správně na
drsné. Ovšem vzdálenost dalšího objektu nás utvrzuje, že určitě ano.
Ukonejšeni průchodností posledních šifer šlapeme tajícím sněhem dál.
Stmívá se a začíná padat mokré cosi…
8D Tečky (16:31)
Ve svitu čelovek nám tečky tančí před očima… po chvíli precizní práce
s pravítkem dostáváme cestu. Ale co dál? Počítání teček ani dalších
alternativ evidentně k ničemu nevede… Máme toho dost, děti doma čekají,
takže se schlíple vracíme k autu na 3 studních a zpět do Brna… dnes to
máme necelých 27 km! Kolik nás ještě čeká? Od orgů dostáváme zprávu,
že už snad moc ne…
Následující dny (a noci) nám Tečky nedají spát 😊. Přesouváme se na
chatu u Seče a až při novoročním výběhu okolo přehrady nám svitne –
vždyť je to přece jasné, co a hlavně odkud (opět jsme si prohodili symboly,
ach jo) to vlastně máme počítat! Zbytek výběhu nápadně zvyšujeme
tempo, abychom se po doběhu ujistili – ano, prolomili jsme to! 😊
Balíme děti, kočku a zadání posledních dvou šifer (podle počtu nápověd už
by to nemělo být dlouhé) a vyrážíme do Brna přes Vysočinu, z níž zatím
zcela zmizel sníh…
9D Křížky (1. 1. 2022 14:58)
Po chvilce kolektivního nahazování identifikujeme dostatečný počet hintů a
s opětovnou pomocí virtuálního geografického pomocníka vyrážíme dál.
Kočka hlídá auto…
10D Myš-maš (15:36)
Obrázky se dětem líbí (nejen Mišce), načež dostávají přednášku, že ho… se
dá říct i jinak 😊. Vychází objekt, ve který jsme tak trochu doufali. Osin se
vrací přesunout auto a kočku, Zdenča pokračuje s dětmi pěšky, přičemž se
několikrát rozplácnou na posledním ledě na Vysočině… nesou to ale
statečně, protože už jdeme konečně najít ten poklad…
Poklad-D (16:43)
…což se nakonec ukáže jako největší oříšek dne. Upřesnítko se ukazuje
jako ne zcela jednoznačné a k druhé možnosti vede rozsáhlá bažina.
Vzhledem k nastupující tmě, zvyšujícímu se reptání dětí a zarytému mlčení
kočky se nakonec odhodláváme zavolat orgům pro ujištění, než se tam
vydáme. Překvapuje nás, že ani po 25 letech není v těchto místech O2
signál (naposledy SP LOB 1997). Z útržků telefonního hovoru je ale zřejmé,
že opravdu musíme přes bažinu… Úspěch!
Díky orgům a jejich kocourům za úžasné dobrodružství 😊!
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