110 let města Břevnova – Břevnovské

šifrohraní

Rodinná orientačně – zábavná hra pro děti i dospělé
Vyhodnocení:
Dne 30. dubna 2017 proběhla na Břevnově orientačně zábavná hra s aktivitami a šiframi. Hra byla
součástí oslav 110. výročí povýšení Břevnova na město. Součástí hry byly aktivity a šifry, jejichž
vyřešení odkazovalo na významná místa Břevnova.
Do akce se zapojilo celkem 249 hráčů v 68 registrovaných týmech. Čekalo je 5 aktivit v okolí
břevnovského kláštera (hod břevnem, střelba z kuše, břevnovský kvíz, kreslení znaku Břevnova a
poznávání břevnovských dřevin). Za splnění aktivit obdržel každý tým břevnovskou šifru. Ke každé
šifře existovala nápověda, kterou mohl dostat tým po hodině od obdržení zadání.
Většina účastníků splnila všechny aktivity a získala alespoň jedno nebo dvě řešení šifer. Těm
úspěšnější m se podařilo vyřešit alespoň tři šifry a získat tak tři cílová hesla. Za skvělý výkon
gratulujeme všem, kterým se podařilo zdolat všechny šifry, ale i těm, kteří se o to pokusili. Po zdolání
všech šifer následovalo finále. Cílové heslo doneslo správně 5 týmů, z nichž vzešli tři medailisté.
Břevnovští mistři:
1. Ilumináti
2. Divoký veverky
3. Kuglerovi
4. Lučenčanja
5. Pěnkava
6. MyTři
7. ZuMTePrJenMi
8. Slimáci
9. Jílkoví

Břevnovští medailisté:
(14:00)
(14:39)
(14:43)
(14:58)
(15:05)
(15:10)
(15:58)
(16:04)
(16:10)

1. Kuglerovi
2. Divoký veverky
3. Lučenčanja

V textu bude podrobněji rozebrán popis hry, herní mapa, zadání šifer a jejich řešení. Obsah:
Vyhodnocení
Popis hry
Herní mapa
Šifry

str. 1
str. 2 – 3
str. 4
str. 5 – 11

Pokud budete mít další dotazy nebo budete chtít vědět, kde najdete podobné hry, neváhejte poslat
e-mail na níže uvedenou adresu.
Za organizační tým

Tomáš Červinka – tocer@volny.cz
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110 let města Břevnova – Břevnovské

šifrohraní

Rodinná orientačně – zábavná hra pro děti i dospělé
Kdy: neděle 30. dubna 2017 od 10:00 do 16:30 hodin
Kde: u břevnovského kláštera
Přijďte poznat něco z historie města (městské části) Břevnova, pobavit se při zábavných soutěžích,
projít se zajímavými zákoutími Břevnova a možná ... možná se vám podaří dokonce najít poklad.
Hry se mohou účastnit alespoň dvoučlenné týmy – ať už rodinné, přátelské či kamarádské. Každý si
může vyzkoušet aktivitu nebo úkol související s historií Břevnova. Při splnění aktivity nebo úkolu
dostane každý zadání hádanky (rébusu nebo šifry). Vyřešení každé takové hádanky vás zavede na
zajímavá místa Břevnova.
2 x 55 let města Břevnova
=
alespoň 2 členné týmy na 5 břevnovských aktivit a 5 břevnovských hádanek
Časový harmonogram:
10:00 – začátek registrace (přihlášení je možné kdykoli do 15h)
10:30 – otevírání soutěžních stánků, zahájení možnosti plnění aktivit
11:30 – začátek rozdávání zadání hádanek na základě splněných aktivit
15:00 – ukončení možnosti přihlášení do soutěže
16:15 – konec soutěžní části, odevzdání hracích karet
16:30 – vyhlášení výsledků, plynulá návaznost na slavnost pálení čarodějnic
Pravidla:
Soutěžit mohou tak týmy či skupiny (rodinné, kamarádské - alespoň jeden člen musí být dospělý
nebo alespoň starší 12 let). Zápis do soutěže proběhne v neděli 30.4. od 10 hodin v prostorách před
břevnovským klášterem. Po přihlášení obdrží každý tým Hrací kartu (pro doložení splnění aktivit a pro
zapisování hesel) a mapku vymezené oblasti Břevnova.
Na místě bude umístěno celkem 5 soutěžních míst (stánků) a hlavní stánek pořadatelů. Na soutěžních
místech bud probíhat jednotlivé aktivity pod dohledem příslušných správců, kteří stanovují pravidla
pro splnění aktivity. Po splnění aktivity obdrží účastník zadání hádanky - úlohy. Každá úloha má
označení Břevnova včetně loga, zadání úlohy a případné upřesnění (kurzívou).
Řešením hádanky je vždy konkrétní místo v katastru Břevnova. Na tomto místě (v okruhu +/- 10
metrů) bude vyvěšeno heslo. Jde vždy o jedno slovo, které se zapisuje do příslušného řádku Hrací
karty. Ke všem hádankám budou existovat nápovědy. Nápovědu lze získat na stejném místě jako
zadání a to po uplynutí času uvedeného na zadání za podmínek stanovených správci aktivity.
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Vítězem se stává ten, kdo správně vyplní všechna hesla v hrací kartě jako první. Odměnu získá každý,
kdo bude mít správně a korektně vyplněna alespoň 4 hesla.
Desatero zásad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hrajte férově. Neopisujte, nesledujte ostatní hráče.
Snažte se dosáhnout co nejlepšího výsledku v soutěžích i v luštění.
Nevstupujte na soukromé pozemky.
Nepřelézejte zdi ani ploty. Všechna místa ve hře jsou dosažitelná po cestách a pěšinách.
Dbejte na bezpečnost svou, svých spoluhráčů i soupeřů.
Používejte herní mapu i herní kartu.
Na Ladronku opravdu chodit nemusíte.
Užijte si hru.
Nebojte se zeptat organizátorů.
Pamatujte: Břevnov žije!

Jak rozlousknout šifru?
Zadání, která obdržíte na jednotlivých stanovištích mají podobu šifry. Nelekejte se! Nejde o nic
nepřekonatelného. Nemusíte být absolventy školy s matematickým zaměřením ani nemusíte vynikat
encyklopedickými znalostmi. Stačí mít dobrý nápad nebo trochu trpělivosti. Když se vám ale podaří
zadání úspěšně rozlousknout, budete mít radost. Podobně jako z vyluštěné křížovky nebo partie
piškvorek.
Uveďme si příklad možné šifry z reálií Břevnova:

( J K T )♀
Přiznejme, že toto je celkem těžký rébus. Bez další nápovědy by ho lousknul asi málokdo. Když si ale z
USA vezmeme na pomoc zkratku JFK (John Fitzgerald Kennedy), zjistíme, že podobně lze přiřadit
zkratku JKT jednomu z našich slavných rodáků. A pak již stačí vyškrtnout Josefa a Tyla, převést jméno
do ženské podoby a vyjde řešení:

Kajetánka
Je ale mnoho podob, jak zakódovat zprávu. A řada metod se dočkala i filmového či jiného zpracování.
Díky tomu víme o Enigmě, kódu Navajo či Šifře mistra Leonarda. V našem pojetí však jde hlavně o
zábavu. U úloh vás nebudeme trápit žádnými překombinovanými metodami ani po vás nebudeme
chtít znalosti morseovky, vlajkové abecedy či slepeckého písma. Prostě se zkuste zamyslet a luštit. Po
čase to můžete zkusit s nápovědou.
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Břevnovské šifrohraní - Herní mapa
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Zadání šifer, nápovědy, řešení a zajímavosti
Břevnovské šifrohraní – šifra A
Hned ta první ji má a je správná.
Druhá ji nemá, takže ani nemůže být správná.
Třetí ji má, ale není správná.
Čtvrtá ji má, ale jinde, takže také není správná.
Pátá ji asi také má, ale stejně je mimo Břevnov a není tedy správná.
Šestá ji má, ale není správná.
Sedmá ji nemá a není tedy pochyb o její správnosti.
Osmá tu sice není, ale asi by měla být, protože by ji měla a byla by správná.
K řešení této úlohy je nutné najít místo k posezení. Mezi těmi, co jsou nebo by byly správné, hledejte
objekt, který se s posezením rýmuje.
Břevnovské šifrohraní – šifra A - nápověda:
Dva konce má každá lavička, stejně jako každá ulička.

Řešení:
Předně je opravdu nutné najít to správné místo k posezení. Na přiložené mapě je jediné takové
místo. Jsou to nedaleké lavičky břevnovského spolku kousek nad klášterem. Laviček je celkem sedm a
jsou pojmenovány podle významných osobností:
- opat Tomáš Sartorius
- Kilián Ignác Dientzenhofer,
- sv. Radim,
- Petr Brandl,
- sv. Benedikt,
- Jan Patočka,
- opat Otmar Zinke.

Z označení laviček je pak nutno dovodit, co vlastně mají společné ty, co JI mají, popř. naopak nemají.
A jsou to břevnovské ulice. A Anastázs Opasek by si svoji lavičku určitě zasloužil. Vychází:
Kaplička mezi ulicemi Sartoriova a Anastászova (OSADA)

Zajímavost:
Z laviček je pěkný výhled na klášter. Bohužel park je na konci uzavřen a vycházet se musí buď
zpátky kolem kláštera nebo nahoru do zahrad.
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Břevnovské šifrohraní – šifra B
Břevnov se pyšní desítkami vzácných památek: kaple, kapličky, sochy, sousoší a samozřejmě je tu i slovutný
klášter. Dnešní kulturní okénko však věnujeme cestě Břevnovem pouze procházející, cestě neobyčejné a
proslulé, poutní cestě z posvátné Lorety do svatého Hájku, cestě zdobené dvaceti kaplemi. Hájek stojí na počest
Františka, syna a dědice Floriana Jetřicha Žďárského ze Žďáru, který zde zbudoval loretánskou kapličku
dokončenou pět let po bitvě na Bílé hoře. Samotná poutní cesta je mladší, stále však ještě barokní památka,
zbudovaná s pomocí významných dárců, přičemž do dnešních dní stojí dvanáct kaplí. Jak doložili restaurátoři
kupříkladu u devatenácté kaple, byla každá stavba zdobena erby donátorů, což může připomínat přísloví s
vlkem (donátorem), který se nažral (měl reklamu) a koza (jeho investice) zůstala celá. Poutní cesta vede od
Lorety na západ a u čtrnácté kaple uhýbá nepatrně jižně od Hostivice až k Hájku. Na samotném Břevnově stálo
sedm kaplí, před nimiž bychom se mohli pozastavit i dnes (většina z nich stále stojí), a stejné množství bylo i
tehdejších usedlostí. Například před bývalou usedlostí Ladronka stojí čtvrtá kaple, jejímž donátorem byl nejvyšší
maršálek Josef hrabě z Valdštýna. Vyjmenujme všech sedm břevnovských usedlostí - Petynka, Šlajferka,
Kajetánka, Ladronka, Hybšmanka, Kneislovka a Spiritka – jen jedna však má „svoji“ kapli. Ve zbývajícím čase
kulturního okénka se věnujme opět poutním kaplím a pohnutý osud jedné z usedlostí probereme příště. Na
tomto místě zařazujeme drobné upozornění vztahující se k dnešním oslavám třicátého dubna, tedy čarodějnic,
a související s Ladronkou: nechoďte zbytečně k místní poutní kapli ani k horní či spodní partii in-line dráhy!
Pozornost věnujte části poutní cesty u třetí kaple, jejímž donátorem byl nejvyšší hofmistr Antonín Jan hrabě
Nostic, která stojí v plné kráse na rohu ulic U Ladronky a Kocourovy. Pamatujte však na desatero, protože se
nemůžete dotknout ani podstavce kaple, neb se nachází na soukromé zahradě, kam jest vstup zapovězen.

Břevnovské šifrohraní – šifra B - nápověda:
Víte kolika slovy lze v každé větě opěvovat poutní cestu do Hájku?
Řešení:
Celý text je poměrně komplikovaný a trochu strojený. Také věty jsou nezvykle dlouhé. Každá věta
navíc obsahuje právě jednu číslovku. Číslovka označuje, kolikáté slovo patří do tajenky. Například
z první věty vychází:
Břevnov se pyšní desítkami vzácných památek: kaple, kapličky, sochy, sousoší a samozřejmě je tu i slovutný
klášter.

Vychází:
Sousoší svatého Františka s vlkem jižně před usedlostí Šlajferka ve spodní části podstavce (JOSEF)

Zajímavost:
Sousoší zde stojí od loňského podzimu. Váže se k pověsti o zkrocení divokého vlka z Gubbia (více
například zde: http://www.sestry-osf.cz/frantisek_a_vlk.htm ).
Nám nic nebránilo umístit pod sochu Františka heslo JOSEF, abychom tak mimochodem vzpomněli i
jméno toho, který povýšil Břevnov na město.
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Břevnovské šifrohraní – šifra C
SZ1 S7 J1 JZ3 V3 Z2 Z3 S5 JV4 J2 V4 SZ2 SV5 J3 Z6 Z3 J3 V6 S6 SZ2 JV4 J4 SV7 JZ4

Nápověda k šifře C:

Řešení:
Šifra odkazuje na všechny světové strany. Co tam ale hledat? Jsme na Břevnově, tak se podíváme po
okolí. Shodou okolností s Břevnovem sousedí právě osm katastrálních území. Přibližně odpovídají
světovým stranám (v nápovědě už je to zjednodušeno). Od severu (po směru hodinových ruček) to
jsou: Veleslavín, Střešovice, Hradčany, Smíchov, Motol, Řepy, Ruzyně, Liboc. Vychází:
Lampa u Z schodiště z Talichovy (tam viselo heslo KOLEJ)

Zajímavost:
Z Talichovy ulice směrem do Radimovy (nebo Kusé) je celkem devět schodišť nebo chodníků. Ač to na
první pohled nevypadá, všechny jsou veřejně přístupné.
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Břevnovské šifrohraní –
šifra D

1.

2.

3.

he

slo

ne

4.

5.

6.

ple

vo

ka

7.

8.

9.

po

řá

dek

Hledejte naproti objektu na pamětní
desce

Nápověda k šifře D:
Jenom pro pořádek konstatujeme, že heslo najdete až na místě, kam vás zavedou ohraničení polí.

Řešení:
Z obou tabulek vybíráme vždy tvary, které odpovídají těm, které jsou zobrazeny pod tabulkou.
Nenecháme se přitom zmýlit dvojitým orámováním a bereme jen ty, které jsou ohraničeny
jednoduchou čarou. Vychází:
3. kaple, 8, řádek, 2. slovo
Naproti třetí kapli Hájecké cesty je památních Jaroslava Seiferta a vybrané slovo je OBČAN
Zajímavost:
Koncentrace dvou zajímavých míst hned naproti sobě (kaple Hájecké cesty a dům nositele Nobelovy
ceny) nás nemohla nechat chladnými. A vzhledem k tomu, že heslo bylo na ceduli, mohli jsme si
dovolit i takovou lumpárnu, jako zcela jasnou narážku na třetí kapli v šifře B. Nejedna skupina pak
marně hledala cedulku u kaple.
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Břevnovské šifrohraní – šifra E
sloučenina kyselin a alkoholů
chmelový nápoj
přetvářka
oběžnice hvězdy
slezina lékařů nad pacientem
strana mince
nejrychlejší plavecký styl
Hledejte u kříže na východní straně objektu

Břevnovské šifrohraní – šifra E - nápověda
Písmenka, kterým nemůžete přijít na jméno, můžete vynechat.

Řešení:
Křížovka je pro jednotlivá slova poněkud těsná. Některá pojmenování jsou na první pohled jasná, ale
do tabulky se nevejdou. Napovědět mohla také pampeliška, která byla na výdeji této šifry. Hesla mají
společnou vlastnost. Obsahují v sobě jména. To, co je navíc, necháme mimo tabulku:
sloučenina kyselin a alkoholů

E

S

T

E

R

chmelový nápoj

P

I

V

O

přetvářka

F

A

L

E

Š

oběžnice hvězdy

P

L

A

N

E

T

slezina lékařů nad pacientem

V

I

Z

I

T

A

N

N

A

K

R

A

U

L

strana mince

P

A

nejrychlejší plavecký styl

A

V souladu s duchem šifry vyjde opět jméno (jde o nedalekou kapli):
Sv. Lazar (u kříže bylo heslo ŠVEJK)
Zajímavost:
Ke kapli se dá dostat od hřbitova. Z východu však vede zajímavější a méně probádaná pěšinka ke kříži
na stěně kaple. Jde o jedno ze zapomenutých míst.
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Břevnovské šifrohraní
Finále
Gratulujeme!
Odevzdali jste správně všech pět potřebných hesel.
Hra však ještě nekončí.
Nyní vás čekají ještě dvě bonusové úlohy.
Jejich výsledkem je cílové heslo.
Nyní již neočekávejte žádné nápovědy.
Šifra BONUS:

Řešení:
Jde o šifrovací mřížku. Získaná hesla se zapíší do tabulky 5x5 a ve dvou vyznačených místech se čtou
první dvě písmenka tajenky: JO. Dalších 6 písmen lze získat otočením mřížky vždy o 90 stupňů po
směru hodinových ručiček.
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Vychází:
JOSEFKA J
Zajímavost:
Gloriet Josefka je rekonstruovaný zahradní altán. U něj bylo umístěno poslední zadání. K překvapení
organizátorů však přišel jeden z týmů z vlastní (a také korektní) interpretací: JOSEF KAJetán Tyl. Což
mimochodem vrací vše na začátek k šifře z příkladu odkazující na Kajetánku.

Řešení:
Závěrečná úloha měla potvrdit znalost předchozího způsobu kódování. Jde opět o mřížku, do které
jsou přidány další čtyři „otvory“. Výsledek:
HESLO JE KŘESTNÍ JMÉNO KRYLA
Vítězové nahlásili v cíli jméno interpreta pochovaného na blízkém hřbitově: KAREL.
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