zorientovat v nočním terénu, ujít skoro 30 km a hlavně celou
noc myslet na plné obrátky, aby jednotlivé šifry rozlouskli. Kdo
některou šifru nevyluští, nemůže ve hře pokračovat a končí.
Týmy se však nevzdávají snadno a často zapeklitou šifru
vyluští, přestože nad ní stráví i několik hodin. Až do cíle letos
z celkového počtu 250 týmů došlo pouze 7 nejlepších. Projít
celou TMOU je pro hráče velmi prestižní záležitostí a zároveň
každoroční výzvou.

Tajuplná akce 6. listopadu
První listopadový pátek a sobotu zažily Dolní Kounice menší
pozdvižení. Ulicemi procházely celou noc skupinky lidí
s baterkami, občas se někde zastavily a dlouhé minuty nebo
i celé hodiny živě diskutovaly nad jakýmsi papírem. Pak se ti
lidé najednou zvedli a celí rozzáření zase odešli.
Co byli ti lidé zač? Proč navštívili Dolní Kounice právě
v noci? A co tu vlastně chtěli?

Letošní TMOU vedla nejdříve nočním Brnem, poté byli
účastníci převezeni autobusem do Mělčan, odkud šli opět
pěšky přes Dolní Kounice, Moravské Bránice, kolem Hlíny po
lesních cestách až do cíle ve Střelicích, kde proběhlo
slavnostní vyhlášení a ukončení. Vrcholem celé hry byla ale
jednoznačně část, která se odehrávala přímo v Dolních
Kounicích. Už když jsme v úplných počátcích příprav uvažovali
nad vhodnou trasou, nápad vést trasu přes Dolní Kounice
všechny nadchl. Tak malebné město s takovým množstvím
památek a krásných zákoutí se jen tak nenajde. Šifry byly
rozmístěné podél křížové cesty u sv. Antonína a v klášteře
Rosa coeli, účastníci ale prošli také kolem židovského hřbitova
a synagogy. Dolní Kounice si tedy hráči vychutnali plnými
doušky a určitě na ně budou ještě dlouho vzpomínat. To
ostatně potvrzují nadšené ohlasy účastníků, kteří nejvíce
chválili právě výběr lokality v Dolních Kounicích a možnost
návštěvy kláštera.

V Dolních Kounicích se tuto noc konal 17. ročník největší české
šifrovací hry s názvem TMOU, kterou pořádá občanské
sdružení Instruktoři Brno.
Šifrovací hry jsou volnočasovou aktivitou, jejíž podstatou je
luštění šifer nebo hlavolamů. Šifrou může být třeba text,
básnička, obrázek, papírová skládačka nebo nějaký předmět,
který skrývá tajnou zprávu, již se účastníci snaží odhalit.
Tyto hry bývají pojaté jako týmový závod, kdy se skupinky
soutěžících snaží co nejrychleji vyluštit sérii různorodých šifer
a hádanek. Obvykle jde navíc o závod terénní – šifry jsou
rozmístěny na určité trase a řešením každé šifry je poloha
dalšího stanoviště. Jde tedy o spojení outdooru, týmové
spolupráce a logických hříček. Většina her je pěších, ale
existují i hry, kde hráči trasu zdolávají na kole nebo hry, které
probíhají v pohodlí domova prostřednictvím internetu.

Velmi tedy děkujeme radě města za souhlas s konáním akce,
panu Lumíru Konečnému a paní Dagmar Schweizer za
podporu během celých příprav i všem občanům, kteří akci
s pochopením přijali.

TMOU má z těchto her nejdelší tradici a zároveň se jí účastní
největší počet hráčů. Letos se konal už 17. ročník a zúčastnilo
se jej přes 1 200 lidí. A to i přesto, že organizátoři hráčům nic
neusnadňují. Kdo se chce hry zúčastnit, musí nejdříve úspěšně
projít internetovým kvalifikačním kolem a pak jej teprve čeká
hra samotná. Tedy 20 náročných hodin, kdy se hráči potýkají
s únavou a listopadovým chladem, musejí se správně

Za tým organizátorů šifrovací hry TMOU,
Jana Morávková
Šifra pro čtenáře
Pokud si chcete vyzkoušet jednodušší hříčku, máme pro
vás šifru filmovou. Jak na to? Každý řádek skrývá název
filmu, ze kterého bylo odebráno jedno písmeno. Když tato
písmena odhalíte, zjistíte, jaký kód šifra skrývá. U prvního
filmu je uvedeno i řešení, dál už ale musíte luštit sami.
Hodně štěstí!

Jak se šifrovací hry zúčastnit
Šifrovacích her proběhne každý rok zhruba 35, a to
v různých koutech České republiky. Záleží na tom, kde se
zrovna najde parta nadšených organizátorů, kteří hru
připraví. Tyto hry nejsou komerční, organizátoři je chystají
ve svém volném čase a největší odměnou jim jsou nadšené
ohlasy účastníků, když se taková hra podaří. Přestože letos
se různých šifrovacích her zúčastnilo kolem 3 500 hráčů,
mnoho z nich chodí na šifrovací hry opakovaně, a proto se
už od vidění znají, což pomáhá dotvářet kamarádskou
atmosféru. Zúčastnit se může úplně každý. Stačí se
domluvit s několika kamarády, vybrat si konkrétní hru na
stránce kalendar.chlyftym.cz a přihlásit se. U některých šifer
se hodí logické myšlení, jindy všeobecný rozhled, cit pro
český jazyk nebo třeba prostorová představivost. Čím
různorodější tým se tedy sejde, tím lépe. Začínajícím
hráčům se určitě vyplatí najít si několik šifer z minulých
ročníků a vyzkoušet si je vyluštit doma nanečisto nebo si na
začátek vybrat některou z jednodušších her, v nichž funguje
systém nápověd.

1. Nepříjemné stahy svalových vláken v plandavém oděvu
vhodném na spaní.
(řešení: KřečeK v noční košili)
2. Adamova družka toleruje stupidity.
3. Nadměrně velcí znečišťovatelé soch se blíží zpátky.
4. Tři desítky záhad původního novozélandského obyvatele
a nyní prezidenta.
5. Hlávková anglická námořní jednotka vzdálenosti.
6. Slečna na mláděti kočky.
7. Věčně žijící značka elektrospotřebičů.
8. Malé tenké kovové destičky.
9. Prodejní místo na domácím zvířeti.
10. Na opuštěném místě u nejvyšší karty.
11. Ideální šťouchnutí od rohatého zvířete.
12: Shání se přecitlivělý teenager se sebepoškozujícími
sklony.
13. Hypotéza nemalého neúmyslného rytmického
svalového pohybu.
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Šifra v klášteře
Šifra, která byla umístěná přímo v klášteře Rosa coeli, měla podobu velké svítící krychle zavěšené uprostřed rajského
dvora. Vymyslel ji a po večerech sestrojil jeden z organizátorů. Jak taková šifra vypadala a jak se dala vyluštit?

Jednotlivé hrany krychle střídavě svítily třemi barvami – červenou, zelenou a modrou. V prostorách kláštera byly také
rozmístěny plakáty – vždy se čtvercem v jedné z těchto barev a s dvojicí obrázků. Hráči museli přijít na to, že dvojice
obrázků určuje směr, ze kterého je třeba se na krychli podívat. Anděl představoval horní stranu krychle, čert spodní,
Eskymák severní, Afričan jižní, indián západní a buddhista stranu východní. Barva čtverce na obrázku určovala barvu
těch svítících hran krychle, které bylo třeba při pohledu z dané strany obkreslit. Pak už jen stačilo rozpoznat dané
písmeno a nakonec všechna písmena seřadit do textu podle zvýrazněného čtverečku v horní části plakátu.
Například plakát na obrázku nám říká, že se musíme na krychli podívat tak, aby vrchní hrana s andělem byla nahoře
a levá hrana s Afričanem na jihu. A pokud se zaměříme pouze na červenou barvu, uvidíme hranaté písmeno S.
Poznáte, jaké písmeno kódoval plakát se zeleným čtvercem?
Řešením celé šifry byl text „Židovský hřbitov na JV rohu“, kde se nacházelo další stanoviště.
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Natěšení účastníci těsně před zahájením hry v Brně. Záštitu nad Během celé noci navštívilo klášter Rosa coeli přes tisíc hráčů.
Hráči si prostory kláštera prohlíželi v úplné tichosti, aby dodrželi
hrou převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál
pietu místa. (Foto: Martin Klusáček)
(Foto: Zdeněk Jančík)

Šifra v podobě svítící krychle umístěná v rajském dvoře.
Atmosféru dokreslovala tichá instrumentální hudba. (Foto: vlevo
Zdeněk Jančík, vpravo Mojmír Meduňa)

Jeden z týmů během luštění šifry. (foto: Zdeněk Jančík)
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