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M I L I H

Org A: Ahoj. Napadlo mě, že by v prvním levelu kvalifikace mohla být tipovací hra.
Org B: Jak to myslíš?
Org A: Budeme si myslet heslo a hráči je mají tipováním uhodnout.
Org B: To zní dobře. Tak já to rovnou zkusím. Schválně, je to člověk?
Org A: Ano, ale takhle to fungovat nebude.
Org B: Je živý?
Org A: Ne, ale jak říkám, to tipování bude probíhat jinak.
Org B: A jak teda?
Org A: Koukni, hráči budou mít osm vodorovných čárek a pod nimi volný prostor.
Org B: Předpokládám, že co čárka, to písmeno.
Org A: Přesně tak. Tipovat budou po jednotlivých písmenech. Když trefí písmeno, 
které se nachází v tajence, napíšou je nad příslušnou čárku.
Org B: A když se netrefí?
Org A: Na zaznamenávání špatných tipů slouží tady ten volný prostor dole. Po určitém 
počtu špatných tipů, třeba jedenácti, dvanácti nebo třinácti, pro ně hra skončí a oni 
už dál hádat nemůžou.
Org B: To je hloupé. Co když to heslo neuhodnou, co pak?
Org A: Toho se neboj, nakonec heslo stejně určitě získají všichni.
Org B: A ještě jedna věc? Kdo těm čtyřem stům týmů bude všechny ty tipy 
vyhodnocovat?
Org A: Aha, na to jsem nepomyslel. Tak víš co? Co kdyby si je hráči vyhodnotili sami?
Org B: Tak jo. 
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