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Redakce Bednářských listů varuje:

Bedna škodí zdraví
Držíte v rukou dost možná poslední číslo
Bednářských listů. Každoročník, který
z geniálního luštitele Karla Vomáčky
udělal celorepublikovou celebritu,
zpopularizoval delfskou metodu luštění
šifer a přinesl jako první celou řadu
dosud nepublikovaných informací o
tajném společenství Svobodných
Bednářů, upadl v nemilost. Organizační
tým Bedny 2007, který sám značky
Svobodných Bednářů rád užívá, oznámil
na jaře tohoto roku naší redakci, že jí
neposkytne žádné indicie ani nápovědy
k šifrám letošního ročníku. Zdůvodnění
tohoto překvapivého kroku naleznete ve
vyjádření, které přetiskujeme v plném
znění. Jeho věrohodnost nechť posoudí
naši čtenáři. Nepřísluší nám spekulovat
o tom, zda skutečným důvodem nebyl
rozhovor otištěný vloňském čísle s
takzvaným Pravým Bednářem a naše
odmítnutí posloužit Svobodným
Bednářům jako volavka pro jeho
dopadení. Nechceme také spojovat
rozhodnutí organizátorů s kamiónem
olomouckých tvarůžků, který obdrželi
nedávno jako sponzorský dar od majitele
hostince Na Mýtince.
Šířit takové drby je pod úroveň našeho
listu. Důvody Svobodných Bednářů jsou
ale více než pochybné i tehdy, pokud je
budeme pokládat za upřímné. Jak
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ukázaly četné výzkumy, televizní
vysílání je oproti psané žurnalistice
povrchnější, méně stimuluje fantazii a
pozornost a má neblahý vliv na
inteligenci příjemců. Britský psycholog
Aric Sigman prokázal, že nadměrné
vysedávání před bednou vede k rozvoji
antisociálního chování. Čím více na ni
děti dívají, tím nižšího vzdělání
dosahují, projevuje se u nich častěji
krátkozrakost, poruchy metabolismu,
předčasná puberta, spánkové poruchy,
hormonální změny, vzrůstá chuť k jídlu
a tělesný tuk, poškozena bývá imunita.
Tím vším se zvyšuje riziko vzniku
rakoviny. Je proto s podivem, že zákony
nevyžadují, aby se na předepsaném
procentu plochy televizní obrazovky
soustavně vysílalo výrazné varování,
např. "Bedna škodí zdraví." Věříme, že
drtivá většina našich čtenářů by takový
zákon vřele uvítala.
Závěrem nám dovolte poděkovat
společnosti BINFO Corp., díky níž
mohly šesté Bednářské listy vyjít
alespoň v takto omezené podobě.
Přestože toto vydání neobsahuje žádné
články s nápovědami k tomuto ročníku,
doporučujeme paranoidním účastníkům
prověřit, zda “náhodou” počet písmen
v našem každoročníku není prvočíslo...
Redakce
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Telefonní čísla organizátorů:
603 859 151, nebo 775 605 771 použijte
v závažných případech (úraz a pod.) nebo
pokud k tomu budete vyzváni. Také
uvítáme, když nás upozorníte, pokud na
stanovišti nejsou nebo docházejí zprávy.
Na těchto číslech neposkytujeme
nápovědu!

Hrajte podle pravidel:
* Během hry je zakázáno jít záměrně za
jiným týmem nebo týmy s cílem nechat se
dovést na příští stanoviště.
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Vyjádření
Svobodných Bednářů
Milí účastníci,
svět se mění a my s ním. Ani Bednářské
listy, tato ikona Bedny, už nestačí
dnešnímu tempu rychlé výměny informací.
Chceme vědět víc a chceme to vědět hned.
Potřebujeme média, která reagují na vývoj
okamžitě a dokážou si nás najít kdekoliv,
kam se hneme.
K čemu je nápověda úhledně vytištěná
v Bednářských listech ve světě
proměnlivých šifer a stanovišť, kladli jsme
si otázku. A ptali jsme se dále - co ji může
v takovém světě nahradit? A nalezli jsme
odpověď. Bedna TV.
Bedna TV je první vícekanálová digitální
televizní stanice spuštěná na území Prahy.
Dosah vysílání je zatím omezený, závisí
samozřejmě na kvalitě přijímače. Na svých
třech kanálech přináší Bedna TV zábavu
i poučení všem svým divákům a v jejím
bohatém programu si to svoje jistě najdete
i vy. Je to také první skutečně interaktivní
televize na našem území.
Vážíme si dosavadní spolupráce
s Bednářskými listy a přejeme jim
úspěšnou budoucnost. Jejich práce
zejména na poli historickém je
neocenitelná. Redakci i čtenáře
Bednářských listů tímto zveme na
slavnostní spuštění Bedna TV, které
proběhne formou zahajovací zábavné
megashow v pátek 18. května ve večerních
hodinách.
Svobodní Bednáři
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* Během hry není dovoleno předávat
jakékoli informace o trase, stanovištích a
zprávách jiným týmům ani osobám, které
se hry neúčastní.
* K získání zpráv nebude nutné vstupovat
do budov, které nejsou běžně masově
přístupné veřejnosti, na soukromé
pozemky a jiná v době hry nepřístupná
místa.
* Zpráva se na stanovišti může vyskytovat
ve více kopiích, v tomto případě si každý
tým může odnést dvě kopie zprávy s
sebou. Je zakázáno měnit polohu zpráv na
stanovišti nebo si další kopie zpráv

důležité informace

půjčovat a vracet. V případě, že na
stanovišti docházejí zprávy nebo má tým
podezření, že bylo stanoviště poškozeno,
nechť kontaktuje telefonicky
organizátory. V případě, že na stanovišti
zbývá poslední zpráva, je tým povinnen
nechat ji na místě pro ostatní, pro sebe si ji
musí na místě opsat.
* K přesunům během hry je povoleno
použít pouze vlastního těla nebo Pražské
integrované dopravy.
* Tým může získávat během hry
informace od osob, zvířat, knih a počítačů,
které se hry neúčastní.
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Vrchol

BINFO 2.0 je tady!
Řekněte “Urrráááá!”

BINFO prošlo evolucí. Interaktivní multifunkční plně automatizovaný systém pro hráče šifrovacích
her je vám k dispozici již za cenu jedné SMS. Neobsahuje žádné kalorie a dodá vašemu tělu 400%
doporučené denní dávky endorfinu. Zapamatujte si 736 300 202.
Chci znát pořadí
Buďte v obraze! Okamžitě po příchodu na stanoviště odešlete do systému BINFO SMS tvaru:
BINFO kod_tymu kod_stanoviste
a obratem vám přijde SMS s informací o vašem pořadí a stavu hry!
Chci se vyjádřit
Napište nám víc! Cokoli, co připíšete na konec BINFO SMS, se stane součástí elektronické vrcholové knihy,
kterou si po hře budete moci přečíst na stránkách Bedny. Stačí, když další sdělení oddělíte mezerou od kódu stanoviště.
Chci nápovědu
Odolává vám šifra? Záchrana se blíží! Odesláním BINFO SMS při příchodu na stanoviště se automaticky spouští časový limit,
po jehož uplynutí vám systém zašle polohu dalšího stanoviště. Konec sporům, zda volat o nápovědu,
konec beznadějným zákysům! Vaše šance žijí až do úplného závěru!
Chci vzdát
Čas přiznat porážku? Odešlete svou poslední BINFO SMS:
BINFO kod_tymu VZDAVAME
Obratem vám přijde informace o poloze cíle.
Příklad použití: následující SMS odešlu na číslo 736300202
BINFO 111666 KRABICE TED TAK DOSTAT DO RUKY AUTORA SIFRY!
Tým s kódem 111666 odeslal okamžitě po příchodu na stanoviště s kódem KRABICE zprávu, jejíž text bude zapsán
do elektronické vrcholové knihy tohoto stanoviště. Zpět mu přijde zpráva tvaru:
Jste tu 23. Vede Nocni mura (03:38 na 11).
1:2 2:4 3:7 4:16 5:55 6:61 7:63 8:21 9:12 10:2 11:2

Další informace:
1. SMS odesílejte na číslo 736 300 202. Telefon, z nějž ji odešlete,
považujeme v danou chvíli za kontaktní telefon týmu. Na něj vám přijde stav
hry i případná záchrana, eventuelně SMS od organizátorů v případě náhlé
změny. Použijte tedy telefon, který se vám v nejbližší době nevybije.
2.Časové limity jsou pro všechny týmy stejné, ale liší se stanoviště od
stanoviště. Jejich hodnota se pohybuje v řádu hodin, ne desítek minut. Je
tajná a sdělování jakýchkoli informací o ní jiným týmům nebo osobám hry se
neúčastnícím je proti pravidlům.
3. Zprávy, které odešlete do elektronických vrcholových knih, budou
zveřejněny na webu Bedny identifikované názvem vašeho týmu a to až po
hře. Můžete se tedy v nich vyjadřovat i k šifrám a jejich řešením.
Vyhrazujeme si právo kteroukoli SMS nezveřejnit, pokud bude její obsah
v rozporu s dobrými mravy.
4. Systém považuje za neplatné všechny další SMS odeslané ze
stejného stanoviště nebo ze stanovišť předchozích. Pokud ale zapomenete
z nějakého stanoviště SMS odeslat a z hlediska systému ho tak
"přeskočíte", další SMS jsou platné.
5. Po vypršení časového limitu přijde poloha dalšího stanoviště
v nezašifrované podobě a formulovaná jinými slovy, než v tajence šifry.

K vyluštění šifry na posledním stanovišti hry (tzv. semílačky) můžete ale
potřebovat znát tajenky předchozích šifer. Šifru, kterou nevyluštíte
a záchrana vás z ní pošle na další, tedy pravděpodobně budete k dosažení
cíle muset později doluštit.
6. Počet obdržených záchran nemá vliv na pořadí ve hře. Může se stát
i to, že šifru vyluštíte a před odesláním SMS z dalšího stanoviště nebo těsně
po něm dostanete záchrannou SMS. To je v pořádku, protože šifra je
definitivně vyluštěná až v okamžiku úspěšného nalezení dalšího stanoviště.
7. Systém BINFO přestane reagovat na vaše SMS v případě, že vzdáte,
nebo že uplyne celkový časový limit hry.
8. BINFO prosím odešlete i v případě, že vás vaše pořadí a stav hry
nezajímá. Pokládáme jej za relativně nejspolehlivější způsob, jak získat
podrobné informace o průběhu hry. Autentické zprávy od celého spektra
hráčů psané přímo v okamžicích, kdy hru hrají, jsou neocenitelné pro
přípravu dalších ročníků. BINFO je otestované loňským ročníkem i dalším
testováním letos, takže máme dobré důvody věřit, že bude spolehlivě
fungovat a prospěje hře. Je ale jejím pouze doplňkovým vylepšením a pokud
dojde k jeho výpadku, bude Bedna pokračovat bez něj.
těžce zaplacená inzerce

