
Seigu!  

Vítám všechny u dalšího čísla 

Rádce! Tentokrát je to jubilejní, ale 

zároveň poslední číslo Rádce. 

V pondělí je v plánu obnovení činnosti a snad se podaří 

probudit Ondaquy a opět ji vydávat. Dnes máte ale ještě 

možnost počíst si o jednom bodu stezky, tipu na Orlí pero, a nakonec malém zhodnocení všech 

deseti čísel Rádce. 

Imnu 

Ze stezky vlčat a světlušek – naučí se al. 1 další druh šifry 

Tento bod, který mě dosti upoutal, není jen pro vlčata a světlušky, ale i pro všechny ostatní, 

co mají rádi šifry (je to i jedno z Orlích per) Do tohoto bodu se samozřejmě nepočítá morseovka 

(proto to slovo ,,další,,), která je ve stezce v jiných bodech. Zde máte vypsáno několik šifer a je 

na vás, kterou z nich se naučíte. 

Velký polský kříž – tuto šifru po morseovce luštíme asi 

nejčastěji. Klíč k jejímu rozluštění je na obrázku. Umět ji luštit bez 

klíče je docela těžké, proto je dobré mít tento klíč v zápisníku 

nebo si nakreslit, když bude potřeba – 3 vodorovné čáry a 3 

svislé, do každého rámečku 3 písmena abecedy bez háčků. A jak se luští? Na obrázku jsou 

zašifrována slova na konci lesa. Nejdříve si v klíči najdete rámeček ohraničený stejně jako ten 

v šifře – první písmeno je ohraničeno ze všech stran, tudíž rámeček uprostřed, druhý je 

ohraničen zprava a zespoda, 

tudíž rámeček s písmeny A B C. A 

pak stačí podle pozice tečky v rámečku určit písmeno. První znak je N – tečka je totiž na konci 

rámečku s ohraničením ze všech stran, druhý znak je A – tečka je nalevo s rámečkem 

ohraničeným zprava a zespoda. No a takto se pokračuje až na konce. Tam už zbývá si jen 

domyslet háčky a čárky a šifru rozdělit na slova (věty). Při zašifrovávání si samozřejmě nejprve 

najdu písmeno v tabulce a poté nakreslím rámeček s tečkou podle umístění písmene. 

Semafor – v této šifře se pomocí vlajek 

(rukou) snažíme odvysílat signály. Každý 

signál znamená jeden znak. Dost 

skautských oddílů se této šifře věnuje, my 

nyní ne, ale třeba na to dojde. Na obrázku 

je abeceda vyjádřena právě pomocí určité 

pozice vlajky. všimněte si, že písmena 

v abecedy jdou v určitém pořadí a není až 

tak těžké se šifru naučit. Šifra je vhodná např. pro signalizování na dálku.  

Námořní vlajková abeceda – tato šifra je vhodná pro dorozumívání na dálku. Z názvu lze 

odvodit, že se využívá pro komunikaci mezi loděmi nebo mezi lodí a přístavem. Skládá se z 41 

vlajek (26 písmen – obrázek, 10 číslic, 1 potvrzovací a 4 opakovací – vyberu vlajku podle 
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písmena, které chci zopakovat). Dá se samozřejmě využívat i pro 

šifrování při hře. I já jsem se s ní jednou setkal při luštění místa, kam 

máme na výpravě dojít. S klíčem je rozluštění jednoduché, bez klíče to 

člověk musí umět, protože na místě to těžko vymyslí. 

O šifrách bych mohl psát ještě dlouho. Existuje jich totiž celá řada – 

krom morseovky a tří výše zmíněných mohu uvést Braillovo písmo, 

Malý polský kříž, Hebrejština, různé přehazování písmen – čtení 

odzadu, čtení každého druhého písmene, jedno písmeno z prvního a 

jedno z druhého řádku, písmena zapsaná podle čísel – číslo znamená 

pořadí v abecedě, souřadnice v tabulce apod., písmena v obdélníku čtená zkraje, písmena 

v kruhu čtená z prostředka nebo z kraje a mnoho dalších šifer. Ano, je jich opravdu hodně. A 

proč se je vlastně učit? Šifry asi nejsou k životu úplně nutné, ale pokud je umíte, umíte něco, 

co neumí každý a můžete tak psát zprávy, které ostatní nepřečtou. Vlastně si můžete vymyslet 

i vlastní šifru – každé písmeno je ve skutečnosti jiné písmeno, šifru s čísly anebo třeba 

s obrazcema. Záleží jen na vás, jakou šifru si vymyslíte. Krom zábavy si při luštění také 

potrénujete své mozkové závity. 

Mnoho zdaru při luštění přeje! 

 

Pár vět nakonec – zhodnocení redaktora 

Asi nikdo nebyl šťastný z dočasného pozastavení činnosti a já jsem si 

říkal, jak vám pomoci v činnosti na dálku, abyste se i nadále mohli 

věnovat skautingu. Během roku vychází Ondaqua a mě napadlo i nyní 

vydávat časopis, který by vám v činnosti na dálku pomáhal. A tak se 

zrodil Rádce, který vám měl radit, co doma dělat. Během měsíce a půl 

se povedlo vydat celkem 10 čísel. Jsem rád, že jsem vám tím snad 

pomohl a zároveň oživil naše stránky. Všechny čísla Rádce tam jsou a 

můžete se na ně kdykoliv podívat. (Taktéž tam jsou ještě dva články 

na tipy na nějaké hry a další činnost během činnosti na dálku.) Snad 

jste těch několik tipů na Orlí pera, co dělat doma nebo co si splnit ze stezky ocenili a alespoň 

některé využili.  

Před vydáním každého Rádce jsem přemýšlel, jakou to má cenu a jestli to vůbec někdo čte? 

Na online schůzkách jsem se na toto ptal. Vaše odpovědi většinou byly, že Rádce čtete a měl 

by nyní vycházet. O čem se v něm psalo, na to jste už ale moc neodpovídali. Tak snad jste si 

opravdu něco přečetli a ten čas nepřišel na zmar. Zároveň ale, co jednou člověk 

napíše už nemusí psát znova, a tak se body ze stezky nebo náměty na OP mohou 

klidně někdy v budoucnu využít v Ondaquě nebo jinde. 

Teď už jen, ať se nám ta činnost v měsíci růží (indiánský název pro červen, viz 

obrázek) povede a my se dobře připravíme na tábor, který se i přes některá 

opatření určitě povede.  
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