
Adventní  š ifrovací  kalenda r  2017 
Ho ho ho! Vítejte na startu prvního ročníku Adventního šifrovacího kalendáře A2NT! Zkontrolujte si, že máte 

všechno, co potřebujete: 

• Úvodní text (=tento papír, nemusíte kontrolovat, máte ho v ruce) 

• Jednu sadu hracích karet (zatím nerozbalujte, budete potřebovat později) 

• Šifrovací pravítko 

• Výsledkovník (fotky úložných míst v našem bytě popsané smysluplnými českými slovy) 

• Tvrdou podložku a sponky na napnutí šifry pro pohodlnější luštění 

• Šifrostrom (stromeček s šifrobaňkami -  není součástí startovní obálky) 

Pokud všechno tohle máte, můžete začít. Každé prosincové ráno až do Štědrého dne (včetně) můžete ze šifrostromu 

sundat šifrobaňku s příslušným číslem a z ní vytáhnout šifru s logem A2NT. Pak se můžete pustit do luštění podle 

toho, jaký symbol se vyskytuje vedle tohoto loga: 

• O, případně A: každý z vás má jinou šifru, luštíte samostatně. Šifra pro Adélku bývá někdy jednodušší, někdy 

je ale prostě jenom trochu jiná než Ondrova. Obě šifry ale mají stejný princip a stejné řešení. Pokud vám 

luštění dlouho nepůjde, můžete se podívat do šifry tomu druhému, třeba vám to pomůže. Jako další pomoc 

můžete luštit spolu obě šifry.  

• OA: oba máte stejné zadání, luštíte od začátku společně. 

• O lomeno A: oba máte stejné zadání, ale na začátku luštíte každý zvlášť. Teprve až vám to nepůjde, můžete 

spojit síly, případně požádat o radu toho druhého, pokud už šifru vyluštil. 

U všech šifer máte ještě další dva stupně záchrany: pomoc od mámy a nakonec, až pozdě večer, zoufalá prosba o 

ústní nápovědu od táty. Snažte se šifry vyluštit co nejsamostatněji. Poznámka: máma šifry neviděla. 

Výsledkem každé šifry je jedno české slovo, které se nachází ve Výsledkovníku. Ten vám také ukáže, kde máte hledat 

svou sladkou odměnu – pro každého z vás je tam jedna porce. 

A teď ještě seznam věcí, které by se vám mohly hodit: 

• Internet (google, mapy, wikipedie, slovníky…) 

• Tužka, papír, pastelky, nůžky 

A nakonec pár dobrých rad: 

• Nehaluzte! Hrajte fér. Neprohledávejte všechna místa. 

• Pomáhejte si! Až budete v koncích, spojte síly a luštěte společně. 

• Nevzdávejte se! Máte na šifru celý den. 

• Nebuďte smutní, když na něco nepřijdete! Berte to jako trénink na šifrovačky v příštím roce. 

• Řiďte se základními pravidly pro rozpoznání principu: 

o Dva druhy věcí ve skupinách po 1-4, případně 3 druhy, kdy jeden je oddělovač: Morse 

o Pět informací ano-ne: binárka 

o Šestadvacet čehokoliv: anglická abeceda 

o Šest věcí v rastru 2x3: Braille 

o Osm směrů dokola: Semafor 

o Tečky, křížky, podezřele rozložené věci: Grafika – spojovačka 

o 9x9 věcí: sudoku 

o 7 barev duhy: řazení 

Ho Ho Hodně štěstí!!! 


