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Velká Šifrovací Loupež!
tmavÉ pleti, robustní postaVy, plešatý. Oba podeZřelí na sobě měli dlouhé kožené kabáty a (přestože byla hluboká noc) sluneční Brýle. Byli viděni
s nákUpním vozíkem, který obsahoval část kradeného zboží. Na základě těchto poznatků se podařilo
sestavit Ďábelský identikit (viz obrázek vlevo).
Pokud získáTe informace o některém z těchto
jEdinců, neváhejte Se obrátit na redakci našich
BEdnářských listů. Jestliže právě vaše odhalení
povede k identifIkaci pacHatelů, či dalším uNikátním článkům v našEm zpravoDaji, bude vaše jméno uvedeno v příštím vydání BednářSkých listů.
Update Po uzávěrce:

Praha 14.5.2018. Od našehO zpRavodaje:
V noci na dnešek byly po celé České republice
hlášeny krádeže významných šifrovacích děl. Kdo
má tento hrozný čin na svědomí? Podle tiskové
mluvčí Policie ČR Eriky Bednářové za krádežemi
stojí orGanizovaná skupina balkánských překupníků a jejich dopadení je otázkou několika dnů.
Nejmenovaný interní zdroj však uvedl, že policii
chybí jakékoliv stopy, a tak se prozatím jenOm
slepě motá v kruzích.
Tým investigativních žurnalistů Bednářských
listů se rozhodl pustit do vyšetřování na vlastní
pěst a za cenu osobních obětí se mu podařilo získat exkluzivní popis dvou podezřelých jedinců,
kteří byli spatřeni poblíž jednoho z míst činu. První je vyšší postaVy s černými vlasy a ostře řezanými obličejovými rysy. Druhý je spíše menší,

Díky letáčkům rozvěšeným v okolí místa, kde
byli zpOzorováni naším zdroJem, se nám ozval
další neznámý muž. Pod zárukou anonymiTy prozradil, žE podezřelé zahlédl zabíhat někam v okolí
místa, které nám načrtl na náSledujícÍ mapku. Muž
byl abohužeL opilý, a tak je jeho náčrtek zaplněn
mnoha slepými místY…
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Slovo editora
Redakce našich listů sE konečně inspirovala jinými
periodiky a letos poprvé mně, reDaktorovi doposavad
váženému na úrovnI uklízečky, dovolili napsaT pár
slov na úvod. Takže: lidi, nepoužívejte Comic Sans!
Jestli chcete něcO udělat, aby to vypadalo dětinsky, tak
k tomu nepotřebujete počítač, stačí vzít do Ruky tužku.
Co já vím, třeba vám nebylo shůry dáno, ale snad
aspoň z výtvarky jste nepropadli. A vyrovnávání párů
si namalujete rozhodně lépe.

řádEk verzálkama, je HOTENTOT. Jestli vás Vážně
zajímá, co jsou kapitÁlky, můžete si je najít třeba
v tom svém wordu. Zrovna tak italika nebo kurziva,
chcete-li – lidi, copak nevidíte, že písmeno a se píŠe
úplně jinak než v normálním řezu? ITalIku neuděláte
jenom tím, že to píSmo naKloníte. Inteligentům z vašich řAd by teď mohlo dojít, čemu se Říká nakloněné
písmo.
Je to všem jasné? Ne abyste se pak v cíli ptali.

Když Jsme to téma načali, rád bych vyjasnil pár věcí. Velkým písmenům se říká verzálky a kdo píše celý

Může Složitost šifer růst až
do nekonečna?
Poslední dobou se nám v šifrovací komuniTě množí taková nepěkná
věc. Komplexnost hEr vzrůstá
a počet týmů, které dojdou, klesá
v mnohých případech až na nulu.
Bohužel se tomuto trendu loni nevyhnula ani Bedna, Jinak vedená ze
zásady koNzervativnĚ. Nynější stav
je takový, že ani závratný šifrovací
index na úrovni 130 nemusí stačit
k překonání těch nejtěžších šifrovaček.

Samozřejmě je tu opět Bedna,
aby šla proti proudu tohoTo nebezpečného vývOje a přitom se pořád
držela loňské módy. Hráči budou
konfrontováni s hračkou, která příliš
schopné týmy Bude vytáčet svou
primitivností a může jim dokonce
zamotat hlavU tak, že ztratí pevnou
půdu pod nohama.
PožáDali jsme o vyjádření jednoho z našich věrných čtenářů.
„Pch, mně je to jedno, já jsEm při-

praven na vše oD trapné steganografie po seberefeRenční metašifry,“
říká. Bude letošní Bedna doStatečně
vysokou překážkou? Nebo sNad
dostatečně nízkou?
Takto protimluvný přístup SvobodnÝch bednářů svou bezměrnou
moudrostí připomíná učení zenu.
Někdy při meditaci na svoji zenovou
zahrádku kreslíme vlnky a jindy ji
naopak musíme celou smazat, abychom její plochu mohli opět zčeřit.

NejsTe na Bednu moc mladí?
Jistě si nAši čtenáři vzpomínají na Bednu před dvěma lety, která svými roztomilými obrázKy ovládla nejedno dětské srdce. Všichni asi víme, jak bylY naše děti
nadšené, když se jejich šifrovací lekce posunula od
multidimenziOnálního čtyřstěnu ke kočičkám.
Dá se předpokládat, že když si pak ty samé děti v
Bednářských listech minulého ročníku přečeTly, že se
snad už V dalšÍm roce ani nepůjde do teRénu, musely

skÁkat radosTí. Dnešní mladá gEneRace, přilepenÁ na
Displeje mobilů, by určitě takovou změnu uvítala.
Takto nalákaná omladIna ale možná letos narazí.
PoDařilo se nÁm zjistit, že kdo už si hraje jen s dotykovými displeji a chytRou elektronikou, ten to letos na
Bedně bude mít těžké. Bednáři jsou bezohlední a u
mladších generací předpoKládají znalosti, které bychom se nebáli označit slovY „z módy“.
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Senzační odhalení!
I celebrity občas překračují rychlostní limity!
Náš zpravoDaj přišel s naprosto
čerstvou zprávou, O které informujeme jako první! V archivu Policie
ČR Byl údajně nalezen záznam
jednoho z elitních hráčů šifrovacích
her. Spis na základě úsekového
měření na obou kŘižovatkách ulic
Paralelní a Prostorová dokládá, že
se dotyčná osoba dne 29. 2. 2018 ve
večErních hodinách pohybovala
nadsvětelnou rychlostí. To je však
v rozporu s místními předpisy.

tě nacházel a vše zachytil na svůj
mobilní telefon. Proto vám také
jako jediní můžeme poskytnout
aUtentickou fotografickou dokumentaci zmíněného incidentu.
Dle záznamu se ve vozu nacházely i další čtyři osoby, jejich totožnost však podezřelý neprozradil,
jedná se zřejmě o týmového hráče.
Policie i přesto zjistila toTožnost
všech pachAtelů a při domovní
prohlídce jejich společného úkrytu
se uKázalo, že se jedná o pěkné
chlíváky!

Náš redaktor se ve zmíněnou
dobu čirou náhodou na danéM mís-

Ocenění nejen pro vítěze
Víme, že titulek zní naProsto nesmyslně. Kdo jiný
by měl být oceněn nežli vítěz, říkáte si? My také jsme
se nad touto zprávou podivovali, ale donesla se k nám
ze spolehlivého zdroje: byla totiž zašIfrována naším
tajným heslem.
Po zanoření do starých archivů se nám povedlo zjistit, že ta myŠlenka nemusí být tak šílená, jak se na první přečtení jeví. Zjistili jsme toTiž, že obdobné vynálE-

zy už se používaly v dobách minulých a že se tedy spíše
jedná o obnovení Tradic. Zdá se, že dokOnce i oceněními se Bednáři vrací k věcem, které jsme již mohli
vidět dříve, aČkoliv samozřejmě v moderním kabátku.
Našim věrným a milujícím čtenářům (kteří samozřejmě disponují Tajným heslem) prozradíme, že se bude
jEdnat o onpisxmzezjslqzfdkibhkq.

S AlaBinem do deště i nA slunce
Pokroky v oblasti umělé inteligence umožnily letos udělat nebývale Přesnou pŘedpověď počasÍ na
letoŠní ročník Bedny. Předpovědi
modelu AlaBin jsou neskutečné,
předpovídá nejen počasí, ale i samotnou Bednu.
Počasí se zdá, že Bednáři zařídili skvěle. Model předpovídá Teploučko, teploty by měly dosahovat
až 24 °C. Bude polojasno, jen výjimečnĚ se může i stát, že se za-

táhNe a přIjde bouřka. Teploty by
neměly v žádný moment klesnout
pod 9 °C.
Celkový počet šifer hlásí setrvalý stav, ale model poukazuje, že se
podmínky mohou drasticky změnit
v následných dnech. ZáseKy očekáváme celou noc průměrné až
poDprůměrné. POčet najednou
zakyslých týmů by Neměl překročit
27 s průměrným úhrnem v rámci
celé hry kolEm 19 týmů. Průchod-

nost Bude ovlivněna pásem zakyslé
fronty, za kterou bUde průchoDnost Extrémně nízká. Obecně ji
však očekáváMe nadstandardnÍ, v
nižších pořadích by se měla blížiT
až 95 %. Ve vyŠších pořadích by
mohlA klesnout i pod 30 %. Model
však upozorňuje, že pokud boj s
trudomyslNostí bude vzhledem k
letošnímu vybavení úspěšnější než
obvykle, mohou proCenta I ve
vyšších pořadích strmě vzrůstat.
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Pro volný čas
NemůžeTe se dočkat Bedny, ale přes všechnu tu neRvozitu se vám ruce netřesou?
Můžete si ukrátit čas výrobou
našeho krásnÉho loga. Nehledejte v Něm šifru ani si nedělejte naděje, že by vám jakkolIv pomohlo při hře. Naopak,
když si rozstříháte BedNářské
listy, může pak být těžKé z
nich cokoliv dalšího přečíst.

Tajná nahrávka zachycena!
Plánuje se něco podvratného?
Náš list vám, jen vám, naši nejzabedněnější čtenáři, přináší přepis záhadné nahrávky, nad
kterou si teď lámou hlavu pražští vyšetřovatelé! Zdá se, že se něco kuje, možná, že už něco
podezřelého začalo, nikdo neví… Posuďte sami.
Neznámo Kdy, neznámo kde:
Neznámý 1: Vážení, tak kudy tO letos povedem?
Neznámý 2: Co takhle koNečně udělat ten plán krtek? Už jSme to řešili, není problém poslat zprávu do
médií. „Nečekaný vzestuP spodních vod představuje
značné nebezpečí pro statIku tunelů metRa a proto je
třebA ho na celý víkend uzavřít. Pro dopravu po centru
využijte prosím náhradní autobusovou dopravu.“ Vem
si, jaká to bude krása, světýlka Čelovek jak permoNíci
v tunelech, navÍc žádnej signál, Takže nEmůžOu všecko fuRt jenom gůglIt…
NEznámý 1: No jo, ty chytráku, a co weBINFO bez
toho tvého sigNálu?
NEznámý 3: Přesně tak, s tím musíme počkat ještě
tak rok dva, však s operátory to už mám domluvený,

signál Bude a ještě nám k němu přidají pěkných pár
melOunků.
Neznámý 2: Hmm, máte Pravdu, pořád zapomínám,
že telepaBinfo umějí používat jen vyvolení.
Neznámý 3: Já mám jinej nápad. Co udělat středobodem všeho tu šifRu s názvem kAmenná loď? Ta by
se mohla Vlastně v první fázi oDkázAt na tu naši úPlně
úplně pRvní šifru! To by bylA dobrá nostalgie…
Neznámý 1: To sice jo, ale z tý nepoznají, jestli je to
tahle loď, nebo ta co Vede na Druhou stranu do Ília.
Neznámý 2: Tak tu druhOu zboříme! Stačí, když
tam hodím naši speciální bednu a bUde… Místo ní tam
pak můžem šoupnout něco jinýho.
Neznámý 1: Jasně, to je dobrý! A tak to můžeme
rovnou ještě pořešit tu loď, Co vede z Kokosky, Gottovu a [dlouho nesrozumitelné šuměnÍ].

